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Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
l
l

l

l

använda centrala begrepp för att beskriva olika typer av politiska system,
redogöra för viktigare skeenden i modern politisk historia samt värdera dessas
betydelse för länders politiska utveckling,
identifiera vilka drivkrafter som påverkar den politiska utvecklingen och beskriva
hur fördelningen av makt är organiserad i olika politiska system, samt
jämföra olika länders politiska system och förklara vilka konsekvenser som
skillnaderna medför.

Innehåll
I kursen behandlas olika länders politiska system med grund i centrala begrepp och
teorier i jämförande politik. Viktiga inslag är att öka förståelsen för vilka drivkrafter som
påverkar den politiska utvecklingen och hur fördelningen av makt är organiserad i olika
politiska system. Vidare diskuteras vilka skillnader som framträder mellan olika länders
politiska system, vad som orsakar dessa skillnader och vilka konsekvenser de medför.

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
studentens prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då en student tillåts komplettera sin examination.

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
studentens prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då en student tillåts komplettera sin examination.
Examinationen består av en salstentamen omfattande 6 hp som bedöms med betygen
A–F, samt genom deltagande i två seminarier omfattande 1,5 hp, som bedöms med
betygen U–G. Kursens sammanlagda betyg avgörs av betyget på salstentamen under
förutsättning att seminariedeltagandet är godkänt.
För att erhålla betyget E (Godkänd) på kursen krävs att kursens mål är uppnådda. För
att få slutbetyget DA i kursen krävs att kriterierna för dessa betyg uppnås på
salstentamen.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: 1SK123 Svensk och jämförande politik, 7,5 hp,
1SK101 Statsvetenskap I, delkurs 2, 7,5 hp.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Anckar, Carsten, Bengtsson, Åsa, Denk, Thomas & Karvonen, Lauri (senaste
upplagan). Komparativ politik: institutioner och beteenden. Lund: Studentlitteratur.
320 s.
Denk, Thomas & Anckar, Carsten (red.) (senaste upplagan). Komparativ politik. Tio
politiska system. Lund: Studentlitteratur. 355 s.
Vetenskapliga artiklar tillkommer, ca 200 s.

