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Förkunskaper
Grundkurs i statsvetenskap 130 högskolepoäng, eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
l

l
l
l

redogöra för centrala begrepp inom forskningsområdet politiska regimer med
särskilt fokus på diktaturer
beskriva institutionella olikheter mellan demokrati och diktatur
beskriva institutionella förutsättningar för olika typer av diktaturer
diskutera och analysera nutida diktatoriska regimer i världen.

Innehåll
Kursen belyser världens olika regimtyper: den demokratiska, dynastiska, totalitära,
auktoritära sam hybrida regimen. I kursen fokuseras särskilt på vad det är det som
kännetecknar olika diktaturer och hur olika institutionella förhållanden inom diktaturer
påverkar politikens innehåll och utveckling. Kursen belyser också hur det är att som
samhällsmedborgare politiskt och privat leva under olika typer av diktaturer.

Undervisningsformer
Undervisningen består av 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 den studerande tillåts komplettera sin examination.
Examinationen består av två seminarier med skriftliga inlämningar samt diskussioner,

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 den studerande tillåts komplettera sin examination.
Examinationen består av två seminarier med skriftliga inlämningar samt diskussioner,
samt en mer omfattande skriftlig inlämningsuppgift med presentation.
För betyget godkänd (E) krävs att samtliga lärandemål är uppnådda. För att få
slutbetyget DA krävs att kriterierna för dessa betyg uppnås vid en sammanvägning av
samtliga examinationsuppgifters betyg. Bedömningsgrunder och betygskriterier
kommuniceras till studenten via särskilt dokument senast i samband med kursstart.

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 en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: 1SK202, delkurs 3, 7, 5 hp.
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