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Jämförande offentlig policy, 15 hp
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____________________________________________________________________________

Kursens mål
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
 Kunskap och förståelse
- förklara centrala teoretiska perspektiv för att analysera offentlig politik
 - identifiera skillnaden mellan aktörsbaserade, institutionella och idébaserade beskrivningar 
och förklaringar av politikens utformning, utveckling och reformering
 - beskriva varför beslutsfattare i olika politiska system hanterar likartade problem och 
utmaningar med olika politiska lösningar
 - urskilja de metoder som används vid analys av offentlig politik, med särskilt fokus på 
jämförande metod
Färdighet och förmåga
- identifiera och kritiskt värdera de fördelar och nackdelar som är förknippade med olika 
teoretiska ansatser i utformandet av offentlig politik
 - jämföra och reflektera kring olika politiska systems svar på givna politiska problem och 
applicera olika teoretiska perspektiv på valda empiriska fall
 - skriftligt och muntligt analysera tillkomsten, utformandet och utfallet av offentlig politik
 - inom ett politikområde identifiera ett mindre beforskat område och utforma en 
forskningsfråga
Värderingsförmåga av och förhållningssätt
- värdera hur socio-kulturella skillnader i samhället kan ha ett inflytande över vilka 
policyalternativ som uppfattas som acceptabla

Behörighetskrav
Kandidatexamen omfattande 180 hp, varav 90 hp inom huvudområdet statsvetenskap, eller 
motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Studenterna examineras genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter, gruppuppgifter, 
samt genom individuella presentationer i seminarieform.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Engelska
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Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 
salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges 
möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt 
betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de 
lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att 
den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Statsvetenskap
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