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Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Statsvetenskap
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2012-09-17 och
gäller från höstterminen 2013 vid Karlstads universitet.
Kurskod: SVGE10
Aspects of Sweden, 7.5 hp
(Aspects of Sweden, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk
Engelska
Behörighetskrav
Grundnivå 60 hp
Huvudområde
SKA (Statsvetenskap/kunskap)
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- beskriva och förklara Sveriges uppkomst och utveckling
- beskriva och förklara Sveriges politiska historia när det gäller ursprung, utveckling och händelser
- beskriva och förklara Sveriges politiska system när det gäller ursprung, utveckling och processer
- beskriva och förklara svensk kulturs ursprung, utveckling och verksamheter
De överförbara färdigheter som beskrivs nedan är knutna till och integrerade med ovanstående kunskapsmål.
Materialinsamlings-, kommunikations- och forskningsförmåga:
- identifiera och ta fram olika typer av relevant information och resurser
- planera intressanta, kreative och informativa presentationer för olika grupper
- utarbeta effektiva rapporter och framföranden med korrekt hantering av referenser
Planerings- och organisationsförmåga:
- förstå och tolka information och tillämpa den i nya situationer
- prioritera, hålla tidsramar och disponera tid, data och resurser effektivt
- lösa problem, fatta välgrundade beslut, tänka kreativt och identifiera och beakta olika sidor ab en fråga
-samla, organisera och använda bevis och information
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen är indelad i tre delar:

Svensk politik: Introduktion till svensk politisk historia och det svenska politiska systemet
Sverige i ett historiskt perspektiv: Introduktion till svensk historia i ett internationellt perspektiv
Kultur och religion i Sverige: Introduktion till svensk kultur och religion och kulturbetingade normer och
beteenden
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examinationen sker genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier och studiebesök.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Bedömningskriterier
redovisas i andra kursdokument.
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis erhålls på begäran av studenten.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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