
Statskunskap - Kursbeskrivningar 

1. STATSKUNSKAP, 25 SP  

Grundkurs i statskunskap 5 sp  

Finlands politiska system 5 sp  

Jämförande politik 5 sp  

Partier och väljare 5 sp  

Internationell politik 5 sp  

 

2. Valbara kurser på ämnesstudienivå som kan arrangeras inom öpu  

Den internationella politikens svarta får, 5 sp NÄTKURS  

Corruption and Development, 5 cr. NÄTKURS  

Socialt kapital och demokrati, 5 sp  

Varför sku jag? Medborgaraktivitet och demokrati, 5 sp  

Polititsk konsumtion, 5 sp 

m.fl. skräddarsydda kurser enligt behov. 

Grundkurs i statskunskap, 5 sp 
Kursinnehåll: Att studera politik vetenskapligt, ideologiskt och realpolitiskt. Kursen 

presenterar ämnet statskunskap som vetenskaplig disciplin, uppmärksammar den historiska 

utvecklingen, presenterar centrala politiska och ideologiska frågeställningar och ger en 

överblick av statskunskapens delområden.  

Lärandemål: Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:  

- identifiera statskunskapen som vetenskaplig disciplin  

- känna till statskunskapens historiska rötter och utveckling fram till modern 

samhällsvetenskap  

- behärska grunderna för det vetenskapliga studiet av politik  

- reflektera över grundläggande begrepp såsom frihet, jämlikhet, stat, makt och demokrati  

- självständigt granska mångfalden av ideologiska argument och politiska ideologier  

- förstå grundläggande politiska processer  

- orientera sig på statskunskapens delområden  

Litteratur: 
1. Badersten, Björn och Jakob Gustavsson: Vad är statsvetenskap? Studentlitteratur, 

upplaga/år: 2010. ISBN/ISSN: 978-91-44-05667-8  

2. Larsson, Reidar: Politiska ideologier i vår tid. Studentlitteratur, Upplaga/år: 8. uppl. / 2014  

3. Thurén, Torsten: Etik & politik. Moralfilosofi i praktiken. Liber, Upplaga/år: 2015 

Finlands politiska system, 5 p 
Kursinnehåll: Kursen ger en introduktion till finländsk politik och inblick i Finlands 

politiska system med dess olika aktörer, politiska organ, partier och organisationer samt den 

politiska beslutsprocessen. Finlands politiska system belyses i ett nordiskt och i ett europeiskt 

perspektiv.   

Lärandemål: Efter genomgången kurs ska studenterna ha:  

- kunskap om det politiska systemets uppbyggnad i Finland, Norden, Europa  

- insikt i grundlagsfrågor, politiska partier, val och regeringar i Finland  

- grundläggande insikter i centrala politiska frågor om Finland  

- kunskap om Finlands politiska historia   

Litteratur: 
1. Törnudd, K: Tidens krav. Uppsatser om Finlands utrikespolitik. Schildts. 2006  



Grönlund, Kimmo (red.): Språk och politisk mobilisering. Svenska litteratursällskapet, 

Upplaga/år: 2011. ISBN/ISSN: 978-951-583-224-5  

2. Isaksson, G-E: Regering eller opposition? Santérus förlag, Upplaga/år: 2013 

Jämförande politik, 5 sp  

Kursinnehåll: Jämförande politik handlar i första hand om jämförelser mellan olika 

statsskick och politiska kulturer. Här ligger fokus bl. a. på demokrati, demokratisering samt 

olika icke-demokratiska styrelseformer. Andra väsentliga frågor som tas upp är regimtyper 

såsom presidentialism, parlamentarism och semipresidentialism. Dessutom behandlas de 

vanligaste fysiska determinanterna inom jämförande politik.    

Lärandemål: Efter genomgången kurs ska studenterna ha:  

- kännedom om grundläggande begrepp inom studiet av jämförande politik, såsom olika 

statsskick, logiken i jämförande politik, olika valsystem och partisystem etc.  

- kunskap om den jämförande politikens område, både teoretiskt och empiriskt.  

- förmåga att orientera sig i litteraturen om jämförande politik samt tillämpa teoretiska 

angreppssätt och kunna förstå generella drag hos olika typer av stater.   

Litteratur: 
1. Karvonen, Lauri: Statsskick - att bygga demokrati. SNS förlag, Upplaga/år: 2. uppl. 2008. 

ISBN/ISSN: 978-91-85695-45-4  

2. Denk, Thomas och Anckar, Carsten: Komparativ politik: Nio politiska system. 

Studentlitteratur, upplaga/år: 2015  

3. Ekman, Joakim, Linde, Jonas och Sedelius, Thomas: Demokratiseringsprocesser. Nya 

perspektiv och utmaningar. Liber, upplaga/år: 2. uppl. 2014. ISBN/ISSN: 978-91-44-08895-2 

Partier och väljare, 5 sp 
Kursinnehåll: Kursens mål är att ge de studerande grundkunskaper i varför vi har politiska 

partier och hur de har kommit till. Efter kursen ska deltagarna även förstå kopplingen mellan 

väljare och partier och kunna redogöra för centrala teorier inom väljarbeteendet. Kursen 

kombinerar teoretisk litteratur med empiriska exempel och de studerande lär sig hur 

väljarbeteendet ser ut i Finland i förhållande till andra etablerade demokratier. Efter kursen 

ska deltagarna även kunna redogöra för den representativa demokratins förändring och förstå 

grunderna i hur de politiska partierna och det politiska beteendet har förändrats i takt med den 

samhälleliga moderniseringsprocessen.  

Lärandemål: Efter genomgången kurs ska studenterna ha:  

- grundläggande kunskaper om politiska partier och deras uppgift i samhället  

- insikter i centrala teorier inom väljarbeteendet  

- förmåga att redogöra för framträdande perspektiv och utvecklingstrender vad gäller 

medborgarnas roll i representativa demokratier   

Litteratur: 
1. Dalton, R.J: The good Citizen. CQ Press, upplaga/år: 2008. ISBN/ISSN: 9780872895386  

2. Gallagher, M., Laver, M. & Mair, P. Gallagher, M., Laver, M. & Mair, P: Representative 

Government in Modern Europe. Institutions, Parties and Governments. McGraw-Hill, 

upplaga/år: 5. uppl. 2011   

Tilläggsinformation: ur boken läses kapitlen 7-11      

3. Anckar, C, Bengtsson, Å, Denk, T, Karvonen, L: Komparativ politik. Institutioner och 

beteende. Studentlitteratur,   Upplaga/år: 2013  

Tilläggsinformation: ur boken läses kapitlen 9-14 

Internationell politik, 5 sp 
Kursinnehåll: Syftet med kursen är att introducera studerande i den internationella politikens 



teoretiska utgångspunkter och empiriska arbetsfält.  

Lärandemål: Efter genomgången kurs ska studenterna ha färdigheter:  

- att behärska olika teoribildningar på den internationella politikens område  

- att tillämpa dessa teorier på det internationella skeendet  

- att analysera centrala världspolitiska frågekomplex, såsom strävan efter säkerhet, politisk 

ekonomi och samarbetsprocesser  

- att sätta konfliktmönster i större sammanhang och relatera dem till globaliseringsprocessen  

- att analysera samspelet mellan stat, marknad och samhälle, och mellan gamla och nya 

aktörer i internationell politik  

- att förstå utvecklingen i en globaliserad värld   

Litteratur: 
1. Jönsson, K, Jerneck, A. & Arvidson, M.: Politik och utveckling i en globaliserad värld: en 

introduktion. Studentlitteratur,    Upplaga/år: 2011. SBN/ISSN: 978-91-44-07017-9.  

2. Nye, Joseph S., Jr; Welch, David A.; Bynander, Fredrik: Att förstå internationella 

konflikter. Prentice Hall, Upplaga/år: 2011. SBN/ISSN: 978-0-273-73775-9  

3. Bengtsson, R & Ericson, M & Hall, M & Kronsell, A:  Perspektiv på världspolitik. 

Studentlitteratur, Upplaga/år: 1. upp. 2001. ISBN/ISSN: 91-44-00870-8 

@Corruption and development, 5 sp 
Målsättningar och innehåll: This virtual course aims at introducing students to the 

phenomenon of corruption. This is done by way of discussing how corruption can be defined 

and measured, the different faces of corruption, why corruption should be combatted, the 

linkages between under-development and corruption, actors engaged in the fight against 

corruption as well as tools employed by them.  

Emphasis will lie on combining theoretical facts with real life examples and case studies. No 

student should finish the course with nothing but an abstract definition of this multifaceted 

phenomenon.  

Lärandemål: Having completed the course, students are expected to be:  

- Able to define corruption and discuss the strengths and weaknesses of different definitions  

- Conversant with research into the causes and consequences of corruption and able to explain 

why corruption should be combatted, especially in a developing country setting  

- Able to analyze the linkages between corruption and the likelihood of achieving 

development goals  

- Able to relate for and recognize the different faces of corruption in practice  

- Conversant with different tools for measuring corruption and their strengths and weaknesses  

- Aware that corruption according to some is a positive thing, and why  

- Able to describe and discuss how different actors (international organizations, governments, 

NGOs, individuals) are engaged in the fight against corruption  

- Able to apply the abstract, theoretical knowledge acquired to real cases in an effort to find 

practical solutions  

Litteratur: Electronic material on Moodle. 

Socialt Kapital, 5 sp 
Kursbeskrivning:Teorin om socialt kapital och betydelsen av deltagande i frivilliga 

föreningar och socialt förtroende, har under de två senaste årtiondena åtnjutit stor 

uppmärksamhet inom samhällsvetenskaplig forskning. I kursen behandlas teorin om det 

sociala kapitalet, dess determinanter och effekter (med speciell betoning på de politiska 

konsekvenserna) påsamhälls- och individnivån samt olika tillämpningsområden. Därtill 

beskrivs variationer mellan olika länder i graden av socialt kapital.  

I kursen betonas de effekter som det sociala kapitalet kan tänkas ha för demokratin. Som 



exempel presenteras data över sambandet mellan å ena sidan socialt kapital och olika slag av 

politiskt deltagande, samt å andra sidan över sambandet mellan socialt kapital och politiskt 

förtroende (förtroende för politiker, partier, politiska institutioner)  

Lärandemål: De studerande ska bli bekanta med teorin om socialt kapital samt dess 

tillämpningsområden. Därtill ska de få en bild av det sociala kapitalets mångfacetterade 

karaktär och en förståelse över hur olika kausala mekanismer kan se ut när det gäller 

sambandet mellan socialt kapital och demokrati.  

Examination: Uppsats/reflektionsarbete (litteratur enligt senare anvisningar), material och 

uppgifter/övningar på Moodle. (Alternativt föreläsningsförhör/sommartent om angiven 

litteratur) Avklarad prestation ger 5 sp inom antingen ämnesstudie- eller fördjupad nivå i 

statskunskap. 

Politisk konsumtion, 5 sp 

Kursbeskrivning: Människors politiska preferenser styr också deras konsumtionsbeteende, eller 

åtminstone en del av det. Det kan röra sig om att bojkotta vissa produkter eller att medvetet köpa  

ekologiskt och rättvisemärkt. Men när kan man kalla konsumtionsval "politiska"? Och fungerar det? I 

så fall när? Bidrar fenomenet politisk konsumtion till ett starkare medborgarsamhälle, eller kan 

utvecklingen vara ett hot mot demokratin? På denna kurs diskuterar vi dessa och andra frågor ur en 

statsvetenskaplig och en filosofisk synvinkel.  

Litteratur: Artiklar och annan litteratur tillgänglig online  

Arbetssätt: Föreläsningar, diskussioner, artikelläsning före kursstart  

Examination: Essä 

Varför sku jag? Medborgarengagemang och demokrati, 5 sp  

Kursbeskrivning: Medborgarnas roll är en väsentlig del av varje demokratiskt system. 

Medborgarnas deltagande har tagit sig olika uttryck genom historien och nya uttryck uppstår 

även i dag. De traditionella formerna för deltagande har i den moderna representativa 

demokratin främst omfattat val och politiska partier, men i dag har dessa kompletterats med 

en mera diffus samhällelig demokrati. Medborgarna använder sig av flexibla 

deltagandeformer som gör det möjligt för dem att uttrycka sina åsikter om specifika frågor. 

Dessa aktiviteter är inte politiska på samma sätt som valdeltagande men det är svårt att bortse 

från att medborgarna i allt högre grad använder dessa handlingar för att uttrycka sina politiska 

preferenser.  

Kursen redogör för denna utveckling genom att belysa en rad frågor: Vad är 

medborgarengagemang och varför är det viktigt? Vilka former för medborgarengagemang 

hittar vi i dagens demokrati? Hur kan vi förklara utvecklingen? Och vilka konsekvenser har 

denna utveckling för demokratins funktionsduglighet?  

Lärandemål: Vad är medborgarengagemang och varför är det viktigt? Vilka former för 

medborgarengagemang hittar vi i dagens demokrati? Hur kan vi förklara utvecklingen? Och 

vilka konsekvenser har denna utveckling för demokratins funktionsduglighet?  

Examination: Föreläsningar, artikeläsning inför varje föreläsning och skriftlig essä 

 


