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Kursens mål
Studenten skall efter avslutad kurs ha ingående:
 
Kunskap och förståelse att
• använda ett relevant forskningsområde inom arbetsintegrerat lärande, med fokus på 

politiska studier, med tillhörande teoribildningar och frågeställningar
• förklara hur centrala forskningsfrågor inom det valda forskningsområdet med 

teoribildningar identifieras, operationaliseras och undersöks.
 
Färdighet och förmåga att
• formulera och teoretiskt motivera ett forskningsbart vetenskapligt problem
• relevant forskningsområde av arbetsintegrerat lärande, fokuserande på politiska 

studier, genomföra ett självständigt tillämpat forskningsarbete med tydlig inom- och 
utomvetenskaplig relevans

• presentera och försvara sitt forskningsarbete samt vetenskapligt granska och 
kommentera andras forskningsarbete.

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt att
• beskriva hur val av teori, problem och metod påverkar forskningens resultat
• analysera hur forskningsetiska problem kan uppstå i forskningsprocessen.

Behörighetskrav
Fullgjord examen omfattande 180 hp, varav 90 hp inom huvudområdet statsvetenskap eller 
motsvarande. Kursen Vetenskapsteori och tillämpade metoder, avancerad nivå, 15 hp eller 
motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuell muntlig och skriftlig presentation och försvar av 
forskningsprojekt och/eller forskningsrapporter, vilka redovisas i form av en större uppsats 
eller sammanläggningsuppsats. Examination innefattar presentation vid lärosäte och för 
uppdragsgivare. Opponent av annan uppsats inom programmet utgör del av examen.

Kursens innehåll
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Kursen innehaåller följande huvudmoment:
1. Planering av forskninguppgift med värdorganisation
2. Genomförande av forskningarbete hos värdorganisation
3. Presentation och försvar av forskningsarbete i form av examensuppsats
4. Presentation av forsknignsarbete hos värdorganisation

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Engelska

Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 
salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges 
möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt 
betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de 
lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att 
den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A2E  - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Huvudområde(n)
Arbetsintegrerat lärande
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