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Programkod: SGSTV 

Programmets benämning:  Statsvetarprogrammet 

 Bachelor’s Programme in Political Science 

Högskolepoäng/ECTS: 180 

Beslut om inrättande:  Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid 
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2023-02-15, att 
gälla från och med ht 2023 
 

Undervisningsspråk: Svenska 

Utbildningsnivå: Grundnivå 

Examenskategori: Generell examen 

Behörighetskrav 
 
 

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och 
Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 och Engelska 6. 
 
De studenter som inom utbildningen väljer inriktning 
nationalekonomi (inklusive statistik) måste styrka Matematik 3b 
eller 3c inför termin 3. 
 
För valfria kurser inom programmet kan andra behörighetskrav 
tillkomma under utbildningen. 

 
 
Inledning 
Statsvetarprogrammet är en utbildning inom det samhällsvetenskapliga området. 
Programexamen ska innehålla en kombination av ämnena statsvetenskap, nationalekonomi 
och rättsvetenskap. Utbildningen har som ambition att främja kunskap om jämställdhet och 
hållbar utveckling genom att både introducera och fördjupa teoretiska och empiriska 
perspektiv som rör genus, klimat, miljö och utvecklingsfrågor.  
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Utbildningens mål  
Utbildningens mål utgörs av de nationella mål som ska uppnås för en kandidatexamen. 
 
Nationella mål  
Kunskap och förståelse  
För kandidatexamen ska studenten  

 visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 
områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, 
fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.  

 
Färdighet och förmåga  
För kandidatexamen ska studenten  

 visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,  

 visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra 
uppgifter inom givna tidsramar,  

 visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem 
och lösningar i dialog med olika grupper, och  

 visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som 
utbildningen avser.  

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För kandidatexamen ska studenten 
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,  
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, 

och  
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin 

kompetens.  
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för 
utbildningen.  
 
Utbildningens upplägg 
Utbildningen innehåller tre obligatoriska ämnen: statsvetenskap 30 hp, nationalekonomi 30 hp 
och rättsvetenskap 15 hp. Ett av ämnena statsvetenskap eller nationalekonomi väljs som 
huvudområde för examen. Huvudområdet ska omfatta tre terminers studier, 90 hp.  
 
Genom den valfria terminen kan kurs inkluderas som ger profil åt examen utifrån egna 
intressen och mål. Valfri kurs kan sökas ur universitetets kursprogram, kursprogram vid andra 
universitet eller högskolor eller studeras utomlands. Under den valfria terminen kan studenten 
även ansöka om att göra praktik inom eller utom landet som sedan inräknas i examen som 15 
eller 30 hp beroende på praktiktidens längd. 
 
Valfri kurs, som ska inräknas i examen, får inte helt eller delvis innehålla delar som i väsentlig 
grad innehållsmässigt överlappar övriga kurser inom programmet. 
 
Inom programmet används varierade undervisningsformer i syfte att främja studentcentrerat 
lärande.  
 
Utbildningens innehåll 
Utbildningsprogrammet omfattas av ett antal kurser, där studiernas progression inom 
huvudområdet tydliggörs genom en nivåindelning av kurserna enligt följande: 
– grundläggande studier 1-30 hp  
– fortsatta grundläggande studier 31-60 hp  
– fördjupningsstudier 61-90 hp  
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I programmets olika terminer ingår följande kurser (observera att kurser kan komma att ges 
under andra namn): 
 
Termin 1  Statsvetenskap I, 30 hp 
 
Termin 2  Nationalekonomi för Pol. Kand, 30 hp 
 
Termin 3  Rättskunskap I och II, 30 hp 
 eller 
 Rättskunskap I, 15 hp och Statistik, 15 hp * 
 
Termin 4  Inriktning Statsvetenskap  

Statsvetenskap II, 30 hp  
  
Inriktning Nationalekonomi  
Nationalekonomi - fortsättningskurs, 30 hp  
 

Termin 5  Valfria kurser, 30 hp 
 
Termin 6  Inriktning Statsvetenskap  

Statsvetenskap III, 30 hp 
 
Inriktning Nationalekonomi 
Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi 7,5 hp  
Nationalekonomi - Kandidatuppsats 15 hp  
samt någon av kurserna: Portföljval 7,5 hp eller Arbetsmarknadens ekonomi 7,5 
hp 
 

*Statistik 15 hp är ett behörighetskrav för att välja nationalekonomi som inriktning 
 
Examensbenämning 
Politices kandidatexamen  
Huvudområde: Statsvetenskap 
Degree of Bachelor of Political Sciences  
Major: Political Science 
 
Politices kandidatexamen 
Huvudområde: Nationalekonomi 
Degree of Bachelor of Political Sciences  
Major: Economics 
 
Tillgodoräknande av kurs 
Student äger enligt högskoleförordningen kap 6 §§6-8 efter prövning rätt att tillgodoräkna sig 
tidigare studier. 
 
Övrigt 
Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas 
skyldigheter och rättigheter.  
 
Tidigare version av utbildningsplan är fastställd: 
2022-12-08, dnr 2022/1121, att gälla från och med ht 2023 
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ÖVERSIKTSBILD –STATSVETARPROGRAMMET 180 högskolepoäng 
 
Huvudområde: Nationalekonomi/statsvetenskap 90 högskolepoäng 

 
Termin 1 Termin 2 

Gemensamt år 

Statsvetenskap I 30 hp  
 

Nationalekonomi för Pol. Kand 30 hp  

 
Termin 3 Termin 4 

Gemensamma 15 hp med valbar 
avslutning 

Kurser inom vald inriktning 

Rättskunskap I och II 30 hp  
 

Inriktning Nationalekonomi: Nationalekonomi - 
fortsättningskurs 30 hp  

Rättskunskap I 15 hp och Statistik 15 hp  Inriktning Statsvetenskap: Statsvetenskap II 30 
hp  

 
Termin 5 Termin 6 

Valfri termin Kurser inom vald inriktning (inkluderar 
självständigt arbete omfattande 15 hp) 

Valfria kurser omfattande 30 hp Inriktning Nationalekonomi: Ekonomisk 
tillväxt/Makroekonomi 7,5 hp, 
Nationalekonomi - Kandidatuppsats 15 hp 
samt valbar kurs 7,5 hp 

 Inriktning Statsvetenskap: Statsvetenskap III 30 
hp  

 
 


