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Beslut om fastställande
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Behörighetskrav
Statsvetenskap 60 hp, varav minst 30 hp på G1F-nivå eller högre. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Delkurs 1 Politikvetenskaplig teori och analys 7,5 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. redogöra för, problematisera samt tillämpa centrala statsvetenskapliga begrepp och teorier,
2. identifiera och analysera statsvetenskapliga problemställningar i den nutida samhällsdiskursen med
hjälp av centrala statsvetenskapliga begrepp och teorier och
3. planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar.



Delkurs 2 Politikvetenskaplig metod och analys 7,5 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. redogöra för, problematisera samt tillämpa centrala statsvetenskapliga metodologiska begrepp,
2. redogöra för, problematisera samt tillämpa centrala statsvetenskapliga metoder och
3. planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar. 

Delkurs 3 Självständigt forsknings- och utredningsarbete 15 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. självständigt identifiera och undersöka ett statsvetenskapligt problem, 
2. tillämpa vetenskapliga metoder inom statsvetenskap, 
3. beskriva och analysera statsvetenskaplig empiri inom ramen för det självständiga forsknings- och
utredningsarbetet,
4. redogöra för relationen mellan problemformulering, metod, teori, empiri och resultat,
5. presentera ett statsvetenskapligt arbete såväl skriftligt som muntligt, 
6. kritiskt granska egna och andras statsvetenskapliga arbeten och
7. planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Innehåll
Kursen Statsvetenskap III består av tre delkurser. 
Delkurs 1 Politikvetenskaplig teori och analys 7,5 hp
I delkursen behandlas centrala statsvetenskapliga problem, begrepp och teoretiska perspektiv.
Studenten analyserar, presenterar och diskutera texter, både individuellt och i grupp. 

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

Delkurs 2 Politikvetenskaplig metod och analys 7,5 hp
I delkursen behandlas forskningsprocessens olika faser inklusive de val som ingår i dessa faser samt
hur en undersökning planeras. Både kvantitativa och kvalitativa metoder för insamling, bearbetning,
sammanställning och analys av data studeras.

Delkursens undervisningsformer består av föreläsningar, laborationer i datasal samt obligatoriska
seminarier och individuella skriftliga arbeten.

Delkurs 3 Självständigt forsknings- och utredningsarbete 15 hp
Delkursen består av ett självständigt forsknings- och utredningsarbete där de tidigare kunskaperna i teori,
analys och metod omsätts i praktiken. Det självständiga arbetets ämne väljs självständigt av studenten i
samråd med handledare. 

Handledning erbjuds endast under den tid delkursen pågår.

Delkursens undervisningsformer består av föreläsningar, individuell- eller grupphandledning och
seminarium i vilket studenten försvarar sitt samt opponerar på en annan students självständiga arbete. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1 Politikvetenskaplig teori och analys 7,5 hp 
Lärandemål 1-3 examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter som presenteras och
diskuteras vid obligatoriska seminarier.

Delkurs 2 Politikvetenskaplig metod och analys 7,5 hp 
Lärandemål 1-3 examineras genom individuell skriftlig hemtentamen, laborationer i datasal samt



individuella skriftliga inlämningsarbeten som seminariebehandlas.

Delkurs 3 Självständigt forsknings- och utredningsarbete 15 hp
Lärandemål 1-7 examineras genom ett självständigt arbete som presenteras och diskuteras vid
obligatoriska seminarier.
Lärandemål 6 examineras även genom opposition på annan students arbete.

För delkurs 3 Självständigt forsknings- och utredningsarbete gäller även att antalet tillfällen som en
student kan genomgå examination på delkursen är begränsat till fem, på grund av begränsade resurser.
Examinator kan bestämma att en student som ligger nära gränsen för godkänt betyg får utföra en
komplettering för att nå upp till betyget godkänd på enskild examination. Om kompletteringsmöjlighet ges
ska studenterna skriftligen informeras om detta senast vid kursstart. Examinator ska inför
kompletteringen tydligt klargöra inom vilken tid och på vilket eller vilka sätt kompletteringen får utföras.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan 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 i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.


