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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

identifiera de begrepp som krävs för förståelse av den offentliga förvaltningens 
funktion,

•

beskriva den svenska förvaltningens olika nivåer och hur de förhåller sig till 
varandra.

•

redogöra för relationen mellan politik och förvaltning och beskriva vilka 
problem som kan uppstå vid förvaltningens genomförande av beslut.

•

Innehåll
I kursen ges en introduktion till den offentliga förvaltningens roll i det politiska 
systemet, dess organisation och funktion. Begrepp och perspektiv som är användbara 
för att studera förvaltning och förvaltningspolitik introduceras. Vidare görs jämförelser 
mellan Sverige och andra stater. I detta sammanhang berörs även EU och andra 
internationella förvaltningar.



Undervisningsformer
Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. 
 
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där 
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att den 
studerandes prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används 
endast då en student tillåts komplettera sin examination. 
 
Kursens mål examineras genom en salstentamen omfattande 6 hp, som bedöms med 
betygen A–F, samt genom seminariedeltagande omfattande 1,5 hp, som bedöms med 
betygen U–G. Kursens sammanlagda betyg avgörs av betyget på salstentamen under 
förutsättning att seminariedeltagandet är godkänt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en 
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter 
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. 
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med 
följande kurser som helt eller delvis överlappar innehållet i denna kurs: 1SK101, 
delkurs 3, 7,5 hp.
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