Kursplan

Maktrelationer och förvaltningspraktik
Power relations and public administrative practice
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: B1AMF1
Version: 3.1
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2020-05-06
Gäller från: HT 2020
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Offentlig förvaltning (G1F), Statsvetenskap/kunskap (G1F)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 inom ramen för
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, 180 hp
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Innehåll
I denna kurs behandlas och fördjupas kunskaper om offentlig förvaltning i teori och praktik ur ett politiskt perspektiv.
Förvaltningsväsendets olika delar, institutioner och aktörer studeras med särskilt fokus på tjänstemannarollen, som
problematiseras i relation till medborgare och politiker. Policyprocessens olika faser och villkor granskas och analyseras.
Politikers och tjänstemäns representativitet i relation till medborgarna diskuteras och problematiseras utifrån ett makt- och
demokratiperspektiv. Studenterna genomför under kursen även en mindre empirisk studie inom offentlig förvaltning.
Mål
Kursens övergripande mål är att studenten ska få fördjupade kunskaper om förvaltningens och andra aktörers roller i politiska
beslutsprocesser, och utveckla en förmåga att granska olika strukturer och maktrelationers betydelse för demokrati och
medborgarskap.
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 visa förståelse för hur politiska beslutsprocesser fungerar,
1.2 visa förståelse för relationen mellan politikers och förvaltningstjänstemäns respektive roller,
1.3 visa förståelse för hur makt kan utövas mellan olika aktörer i policyprocessens olika stadier,
Färdigheter och förmågor
2.1 analysera och granska offentliga förvaltningsstrukturer,
2.2 analysera och granska policies samt förvaltnings- och lagtexter,
2.3 analysera förvaltningars praktik i relation till teorier om offentlig förvaltning,
2.4 muntligt och skriftligt presentera en mindre empirisk studie inom offentlig förvaltning,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 reflektera över relationen mellan olika politiska och demokratiska processer och förvaltningsväsendets politiska roll,
3.2 värdera och kritiskt diskutera politikers och tjänstemäns representativitet i relation till medborgarna , utifrån ett makt- och
demokratiperspektiv, samt
3.3 förhålla sig reflexivt till förvaltningens roll, begränsningar och möjligheter för demokratin.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Seminarieuppgift 1
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3
Högskolepoäng: 0,5 hp
Betygsskala: U/G
Seminarieuppgift 2
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3
Högskolepoäng: 0,5 hp
Betygsskala: U/G
Seminarieuppgift 3
Lärandemål: 2.4
Högskolepoäng: 0,5 hp
Betygsskala: U/G
Skriftlig rapport med opponentskap
Lärandemål: Samtliga lärandemål
Högskolepoäng: 6 hp
Betygsskala: U/G
Betygsskalan på kursen är U/G. För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt på den skriftliga rapporten och godkänt på
aktivt deltagande på obligatoriska seminarier.
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Blomqvist, Paula Rodrigo (2005) Närvarons politik och det mångetniska Sverige Om att ta plats i demokratin. Avhandling.
Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet.
Hysing, Erik & Olsson, Jan (senaste uppl.) Tjänstemän i politiken Lund: Studentlitteratur.
Karlsson, Lars (senaste uppl.) Vad är offentlig förvaltning? Lund: Studentlitteratur.
Tahvilzadeh, Nazem (2015) "Till frågan om representation och byråkratin. Minoritetsadministratörers företrädarpraktiker i
offentliga organisationer", i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 4, s. 121–149.
Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen (max 200 sidor).
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas, Kursvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i Kandidatprogram i offentlig förvaltning.

