
KURSPLAN

Kurskod: GSM200

Grundläggande statsvetenskaplig metod med vetenskaplig uppsats, 15 hp
The Fundamentals of Political Science Methods, including Academic Thesis, 15 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2018-06-27
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: V19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter genomgången kurs skall studenten ha:
Kunskap om och förståelse för
• vad som är kännetecknande för vetenskap i allmänhet och statsvetenskap i 

synnerhet
• vilka olika huvudsakliga vetenskapsteoretiska skolbildningar som finns inom 

samhällsvetenskaperna och hur dessa relaterar till forskningsprocessen
• den vetenskapliga processens olika delar, vilken funktion delarna har och hur dessa 

representeras i ett statsvetenskapligt arbete såsom ett examensarbete
• hur vetenskapsprocessens delar relaterar till och påverkar varandra
• ett urval av centrala angreppssätt, metoder och tekniker inom respektive del av 

forskningsprocessen
• inom området relevanta begrepp

Färdigheter och förmåga att 
• självständigt, analytiskt och kritiskt värdera existerande forskning och att formulera 

denna värdering muntligt och skriftligt
• i grupp genomföra en forskningsprocess täckande alla delar från formulerandet av 

ett vetenskapligt problem till dragandet av slutsatser och rapportera denna skriftligt i 
form av en vetenskaplig uppsats av godtagbar akademisk kvalitet, samt vid ett 
seminarium försvara densamma

• skriva inom de formella ramar som samhällsvetenskapen kräver ifråga om 
exempelvis referenshantering och vetenskapligt akribi

• muntligen och skriftligen kunna argumentera för och emot forskningsmässiga 
vägval med hjälp av centrala begrepp och idéer

Värderingsförmåga av och förhållningssätt till 
• forskningsetiska avväganden
• begreppen fusk och plagiat.

Behörighetskrav
Genomförda studier i statsvetenskap 1-30 hp inom ramen för Internationella programmet för 
Politik och Ekonomi (IPPE) vid Högskolan Väst eller motsvarande kunskaper.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom deltagande i seminarier, salstentamen, individuell hemtentamen 
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och skrivandet av en vetenskaplig uppsats i grupp. För godkänt betyg på kurs måste alla 
ingående tenterande moment lägst erhålla betyget E.

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

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs

Analytiskt skrivande 7,5 hp, ANS200, överlapp med 7,5 hp.
Att studera politik I 7,5 hp, ASP201, överlapp med 7,5 hp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Statsvetenskap
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