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Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-06-20 att gälla från och med
2012-06-20, höstterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Ämne: Historia
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna översiktligt redogöra för det politiska systemet och statsskicket samt de
politiska partierna i Sverige ur såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv
• kunna översiktligt redogöra för Sveriges politiska roll på världsscenen under 1900och 2000-talet
• kunna översiktligt redogöra för svensk politik i fråga om välfärd, jämställdhet,
flyktingar och mångfald
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Färdighet och förmåga
• kunna i tal och skrift presentera och diskutera den svenska politiska utvecklingen
under 1900- och 2000-talet ur ett historiskt och statsvetenskapligt perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna översiktligt värdera svenskt politiskt liv ur statsvetenskapliga och historiska
perspektiv.

Kursens innehåll
Kursen utgör en introduktion till svensk politik. Bland de ämnen som diskuteras ingår
det allmänna politiska systemet, statsskicket, regeringen och de olika politiska
partierna i Sverige. Historiska såväl som samtida perspektiv anläggs. Sveriges roll som
en liten nation i ett globalt sammanhang och som medlem i EU och FN betonas.
Typiska svenska begrepp och drag som "den svenska modellen" och
neutralitetspolitiken analyseras ur ett historiskt perspektiv men också ur ett
samtidsperspektiv. Särskild uppmärksamhet ägnas åt politik med avseende på välfärd,
jämställdhet, flyktingar och mångfald.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Aktivt deltagande vid
seminarierna är obligatoriskt.

Kursens examination
Examinationen fullgörs dels genom deltagande i gruppövningar och seminarier dels
genom skriftlig hemtentamen. Efter särskild överenskommelse med de studerande
kan andra examinationsformer förekomma.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
A är högsta betyg och lägsta godkända betyg är E. Betyg för icke godkänt resultat
betecknas med U.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ersätter SAS120 och SASH17.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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3. Utbytesstudenter har företräde till kursen. Kursen fordrar god skriftlig och
muntlig språkfärdighet i engelska.
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Prov/moment för kursen SASH63, Swedish Politics - Past and Present
Gäller från V13
1201 Swedish Politics - Past and Present, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

