Samhällsvetenskapliga fakulteten

STVA12, Statsvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng
Political Science: Level 1, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionens styrelse 2012-04-12 och
senast reviderad 2017-12-14. Den reviderade kursplanen gäller från och med 201801-15, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen utgör första terminens studier i huvudområdet statsvetenskap. Kursen kan
läsas som fristående kurs eller inom program enligt utbildningsplan.
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 politik och dess gränser, aktörer, strukturer och
processer
- visa kunskap om centrala statsvetenskapliga frågeställningar, samt grundläggande
metoder och tekniker

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att välja och använda relevanta redskap för att lösa tillhandahållna
analytiska problem

2/ 5

- visa förmåga att sammanställa och förmedla resultat av en inlärningsprocess i såväl
skriftlig som muntlig form inom givna tids- och utrymmesramar
- visa förmåga att utföra grundläggande informationssökningar samt kunna utföra
enkel referenshantering
- 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.
Kursen omfattar tre delkurser.
Delkurs 1

Statsvetenskaplig introduktion (7,5 högskolepoäng)

Delkursen inleds med en presentation av statsvetenskapen som det vetenskapliga
studiet av politik. Tonvikt läggs vid innebörden av detta förhållningssätt och vid
ämnets utveckling och nuvarande karaktär mot bakgrund av forskningsprocessens
grundelement: problem, teori, metod, material och resultat.
Därefter ägnas delkursen åt politisk filosofi, dvs. teoribildningar som utreder politikens
värdefrågor. Här ingår politisk idéanalys, demokratiteori och analys av centrala
politisk-filosofiska begrepp, t ex makt, frihet och rättvisa.
Delkurs 2

Politik och styrelse (15 högskolepoäng)

I delkursen 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. Delkursen 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.
Delkurs 3

Internationell politik (7,5 högskolepoäng)

Delkursen introducerar den statsvetenskapliga teoribildningen kring problemet med
ordning, konflikt och samarbete på det internationella planet. Diskussionen
koncentreras till tre olika analysnivåer: (1) systemet som helhet, (2)
internationellpolitiska aktörer samt (3) interaktion mellan två eller flera aktörer. På
systemnivå behandlas sådant som internationell säkerhet, internationell politisk
ekonomi och relationerna mellan Nord och Syd. På aktörsnivå studeras olika processer
och egenskaper som bidrar till att forma enskilda aktörers politik gentemot
omvärlden. På interaktionsnivå studeras den dynamik som utvecklas i relationerna
mellan aktörerna, t ex vad gäller internationella konflikter eller olika typer av
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samarbetsprocesser.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och lektioner samt. Deltagande i
delkursintroduktioner, seminarier och gruppövningar är obligatoriskt. All undervisning
förutsätter att studenten deltar aktivt. Studenten skall till undervisningstillfällena ha
förberett referat- och analysuppgifter enligt anvisningar.

Kursens examination
Examinationen sker genom skriftligt prov vid slutet av respektive delkurs. På
kursen/delkursen anordnas tre provtillfällen: ett ordinarie prov, ett omprov i nära
anslutning till det ordinarie provtillfället och ett uppsamlingsprov.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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.
Betyg på delkurs bestäms av resultatet på det skriftliga provet. Betyget på hel kurs
bestäms genom en sammanvägning av betygen på de tre delkurserna som ingår i
kursen. Betygen A-E omvandlas till numeriska värden som divideras med antalet
delkurser och avrundas enligt matematiska principer.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller
Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6/A6)

Övrigt
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Kursen ersätter STVA11, Statsvetenskap: grundkurs, 30 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen STVA12, Statsvetenskap: Grundkurs
Gäller från H12
1201 Statsvetenskaplig introduktion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1202 Kunskapsprov: Statsvetenskaplig introduktion, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1203 Seminarium 1, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1204 Seminarium 2, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1205 Politik och styrelse, 9,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1206 Seminarier, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1207 Inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1208 Internationell politik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1209 Debatt, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1210 Artikelanalys, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1211 Recension, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

