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Kursens mål
Kursen syftar till att ge kunskaper och förståelse för hur olika typer av demokratiska och 
auktoritära staters institutionella karaktärer kan ta sig uttryck. Huvudfokus ligger på 
demokratiska stater, med särskild tonvikt på svenska förhållanden, avseende det politiska 
systemets utformning i termer av politikens inflödes-, genomflödes- och utflödessida. 
Avslutningsvis relateras kursens teman till uppdraget som samhällskunskapslärare.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. diskutera och kritiskt granska normativa och empiriska teorier om demokrati,
2. redogöra för de viktigaste institutionerna i staten och diskutera den teoretiska 

betydelsen av de olika organisatoriska utformningar institutionerna kan anta genom 
att jämföra Sverige med andra länders politiska system,

3. jämföra och diskutera konsekvenser av utformningen av staters viktigaste 
institutioner i ett demokratiteoretiskt perspektiv,

4. diskutera och problematisera relationen mellan lagstiftning och ett samhälles normer 
ur ett demokratiteoretiskt perspektiv,

5. diskutera och kritiskt granska förvaltningens roll i olika statstyper, med särskilt 
fokus på demokratier,

6. redogöra för och med stöd av teoretiska perspektiv diskutera vilka problem som kan 
uppstå vid genomförandet av politiska beslut,

7. självständigt utföra grundläggande analyser av aktuella kursrelevanta händelser i 
omvärlden med hjälp av perspektiv och begrepp som har behandlats under kursen, 
och därefter anlägga ett ämnesdidaktiskt perspektiv på analysen.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik B, Engelska B och Samhällskunskap B med lägst 
betyg G eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- individuell salstentamen (lärandemål 1-6)
- seminarier med individuella skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer 
(lärandemål 1-7)
En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination 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 

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1
461 86 Trollhättan

Utskriven 2022-02-23 17:20



KURSPLAN

Kurskod: SDS101

examinationen ska anpassas utifrån 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.
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

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
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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