Samhällsvetenskapliga fakulteten

STVA02, Statsvetenskap: Politik och styrelse, 15
högskolepoäng
Political Science: Politics and Government, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2012-04-12 att
gälla från och med 2012-05-03, höstterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen utgör en del av första terminens studier i huvudområdet statsvetenskap.
Kursen kan läsas som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten

Kunskap och förståelse
visa förståelse för innebörden av begrepp som demokrati, stat, styrelseskick och makt.
visa kunskap om centrala statsvetenskapliga frågeställningar, samt grundläggande
metoder och tekniker inom området komparativ politik.

Färdighet och förmåga
visa förmåga att välja och använda relevanta redskap för att lösa tillhandahållna
analytiska problem.
visa förmåga att sammanställa och förmedla resultat av en inlärningsprocess i skriftlig
form inom givna tids- och utrymmesramar.
visa förmåga att utföra grundläggande informationssökningar samt ha kännedom om
enkel referenshantering.
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visa förmåga att ansvara för, och planera, sin egen arbets- och inlärningsprocess.
visa förmåga att samarbeta med andra i syfte att realisera gemensamma mål.

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att ge en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik. I
kursen behandlas normativa och empiriska teorier kring begrepp som demokrati, stat,
styrelseskick och makt. I fokus står klassiska statsvetenskapliga problem kring den
politiska styrelsens organisering. Tyngdpunkten ligger på jämförande analyser av
demokratiska system, men med återkommande jämförelser också med ickedemokratiska styrelseskick. En huvudfråga rör förhållandet mellan olika normativa
demokratiperspektiv och den konkreta utformningen av ett lands eller politiskt
systems institutioner och processer. Kursen spänner över ett brett spektrum av frågor
och behandlar sådant som statsskick och statsorganens roll i den politiska processen (t
ex parlament, regering, förvaltning och valsystem), partiers och andra aktörers roller
liksom mer övergripande frågor kring den politiska kulturens betydelse för systemets
funktionssätt.

Kursens genomförande
Kursen är nätbaserad.

Kursens examination
Examinationen sker dels i form av arbetsuppgifter under kursens gång, dels genom
skriftligt prov vid slutet av kursen. I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen:
ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. Högsta
betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för icke
godkänt resultat betecknas med Underkänd.
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten
visa ett tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande
resultat. För betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten
visa ett mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Betyget på hel kurs bestäms genom en sammanvägning av betygen på de delkurser
som ingår i kursen. Betygen A-E omvandlas till numeriska värden som divideras med
antalet delkurser och avrundas enligt matematiska principer.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller
Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6/A6)

Övrigt
Kursen ersätter STVB21, Statsvetenskap: Politik och styrelse, 15 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen STVA02, Statsvetenskap: Politik och styrelse
Gäller från H12
1201 Moment 1, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1202 Moment 2, 5,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1203 Moment 3, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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