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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Statsvetenskap
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-04-19
och gäller från höstterminen 2013 vid Karlstads universitet.
Kurskod: SVAM01
Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik, 15.0 hp
(Methodology and Research Methods in Political Science, 15.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska men delar av den och av kurslitteraturen kan vara på annat
skandinaviskt språk och/eller engelska.
Behörighetskrav
Examen på grundnivå omfattande 180 hp med huvudområde Statsvetenskap. Gymnasiets Svenska 3, Svenska B,
Svenska som andraspråk 3 eller Svenska som andraspråk B samt Engelska 6 eller Engelska A eller
motsvarande.
Huvudområde
SKA (Statsvetenskap/kunskap)
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- förstå, förklara och kritiskt reflektera kring centrala metodbegrepp,
- urskilja och kritiskt diskutera olika metodologiska perspektiv,
- identifiera, formulera och värdera ett vetenskapligt forskningsproblem,
- planera, motivera och argumentera för kvalitativ forskningsdesign,
- planera, motivera och argumentera för kvantitativ forskningsdesign,
- kritiskt granska och bedöma vetenskapliga arbeten och andra typer av texter, till exempel policyunderlag och
- visa insikt i och ta ställning till forskningsetiska frågor.
Kursens huvudsakliga innehåll
Under kursen behandlas statsvetenskaplig metod och metodologi. Detta inkluderar centrala metodbegrepp, olika
metodologiska perspektiv, vad som kännetecknar ett vetenskapligt forskningsproblem, olika typer av
forskningsdesign samt kvalitativa och kvantitativa analysmetoder. Exempel på analysmetoder som behandlas är
textanalys, diskursanalys, regressionsanalys och faktoranalys. Även olika insamlingsmetoder, såsom intervjuoch enkätmetodik, och urvalsmetoder behandlas. Forskningsetik och dess relation till vetenskapliga krav på
intersubjektivitet (transparens) diskuteras. Studenternas egna texter, andra vetenskapliga arbeten och andra
typer av texter, till exempel policyunderlag diskuteras och seminariebehandlas.
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och olika former av tillämpningsmoment, till exempel

workshops.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursen examineras genom seminarium, laborationer samt individuell skriftlig tentamen.
Betyg
Kursen bedöms med något av betygsstegen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis erhålls på begäran av studenten.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60
information@kau.se www.kau.se

