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Kursens mål
Studenten skall efter avslutat kurs kunna:
Kunskap och förståelse
• förklara kvalificerade vetenskapsteoretiska problemställningar och skolbildningar 

samt deras relation till statsvetenskaplig forskning
• förklara hur forskningsfrågor inom statsvetenskapen identifieras, deras relevans 

bedöms och vilka strategier som används för att argumentera för 
forskningsfrågornas relevans

• beskriva forskningsprocessens element, såsom forskningsdesign, metodval och 
analys

• förklara kvalitativa och kvantitativa strategier för insamlande och analys av data.

Färdighet och förmåga
• självständigt formulera och teoretiskt motivera ett forskningsbart vetenskapligt 

problem inom statsvetenskapens område
• självständigt sammanställa och analysera styrkor och brister i det existerande 

forskningsfältet, samt identifiera det egna bidraget i relation till forskningsfältet (s.k. 
literature review)

• självständigt identifiera och utforma ett lämpligt teoretiskt ramverk för att studera 
ett valt forskningsproblem

• utforma en lämplig forskningsdesign för att studera ett valt forskningsproblem
• identifiera och använda en lämplig datainsamlingsmetod och analysmetod för att 

studera ett valt forskningsproblem
• rapportera och presentera ett forskningsförslag.

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera etiska principer som är specifika för forskning och analys med särskilt fokus 

på statsvetenskap.

Behörighetskrav
Kandidatexamen omfattande 180 hp, varav 90 hp inom huvudområdet statsvetenskap samt 
7,5 hp i huvudområdet statsvetenskap på avancerad nivå eller motsvarande.
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Kursen examineras genom examinationsmoment i form av individuell muntlig tentamen, 
skriftliga seminarieuppgifter och ett skriftligt uppsats-PM.

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.
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Successiv fördjupning
A1F  - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
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