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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-08-26
och gäller från vårterminen 2015 vid Karlstads universitet.

Kurskod: SVGC20
Statsvetenskap III, 30.0 hp
(Political Science III, 30.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för kandidatexamen)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav
Kursen SVGA50, Statsvetenskap A 30 hp och minst 22.5 hp från kursen SVGB50, Statsvetenskap II 30 hp vari
ska ingå delkurserna Metod 7.5 hp och Självständigt forsknings- och utredningsarbete 7.5 hp eller motsvarande.
För sökande från Samhällsplanerarprogrammet (SGSAM) med utgång i statsvetenskap, minst 135 hp från
programmet.

Huvudområde
SKA (Statsvetenskap/kunskap)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 redogöra för samt använda centrala statsvetenskapliga teorier och metodiska begrepp,
 identifiera statsvetenskapliga problemställningar i den nutida samhällsdiskursen,
 visa förmåga att formulera, urskilja och identifiera ett vetenskapligt relevant problem,
 tillämpa metoder och teorier i självständigt forsknings- och utredningsarbete, samt visa förståelse för
relationen mellan problemformulering, metod, teori, empiri och resultat,
 kritiskt analysera och värdera såväl egna som andras forskningsresultat och
 värdera, bedöma och reflektera kring vetenskapsetiska problem i egen och andras forskning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller tre delkurser:

Delkurs 1 � Politikvetenskaplig teori och analys (7.5 hp)
I delkursen behandlas centrala problem, begrepp och teoretiska perspektiv inom statsvetenskap. Vidare ges en
fördjupad förståelse och analys av politik i både politikteoretiska frågor och i empiriska fenomen, genom en
översikt av olika empiriska och teoretiska perspektiv.

Delkurs 2 � Politikvetenskaplig metod och analys (7.5 hp)



I delkursen ges fördjupad kunskap i forsknings- och utredningsdesign och metod. Forskningsprocessens olika
faser studeras inklusive de val som ingår i dessa faser samt hur man planerar en undersökning. Både
kvantitativa och kvalitativa metoder för insamling, bearbetning, sammanställning och analys av data studeras.

Delkurs 3 � Självständigt forsknings- och utredningsarbete (15 hp)
Delkursen syftar till att fördjupa och befästa färdigheter i självständigt forsknings- och utredningsarbete. Därvid
genomförs en undersöknings-/forskningsuppgift, som presenteras i form av en skriven uppsats. Uppsatsens
ämne väljs självständigt av studenten i samråd med handledare.

Den självständigt planerade och genomförda undersöknings-/forskningsuppgiften omfattar formulering av
ämnesval och övergripande forskningsfråga, syfte och frågeställningar, analytisk precisering och
vidareutveckling av syftet genom teorianknytning, avgränsningar, material och metod, insamling, bearbetning
och sammanställning av primärt material, analys av materialet i ljuset av syfte, frågeställningar och
teorianknytning och redovisning av undersökningen i skriftlig form.

Det självständiga arbetet bedöms utifrån fyra huvudaspekter: forskningens innehåll, forskningsmetod,
framställning samt språk. Huvudaspekternas preciserade innehåll framgår av särskild anvisning.

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar samt obligatoriska seminarier och individuella skriftliga
arbeten.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Delkurs 1 examineras genom individuella skriftliga PM som presenteras och diskuteras vid obligatoriska
seminarier.

Delkurs 2 examineras genom individuell tentamen, laborationer i datasal och individuella skriftliga
inlämningsarbeten som seminariebehandlas.

Delkurs 3 examineras dels genom ett självständigt arbete som presenteras och diskuteras vid ett obligatoriskt
seminarium, dels genom opposition på annan students självständiga arbete.

Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på delkurs 3 är begränsat till fem.

Betyg

Varje delkurs bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget
Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 15 av kursens 30 hp.

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.
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