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Institutionen för statsvetenskap

1SK136 Tematisk fördjupning: uthållig demokrati och 
samhällsstyrning, 7,5 högskolepoäng
1SK136 Independent Study Course: Sustainable Democracy and 
Governance, 7.5 credits

Huvudområde
Statsvetenskap

Ämnesgrupp
Statsvetenskap

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G1N

Fastställande
Fastställd av Fakulteten för samhällsvetenskap 2020-04-29 
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2021

Förkunskaper
Grundläggande behörighet

Mål
Efter avslutad kurs ska den studenten kunna:

självständigt formulera och analysera ett statsvetenskapligt problem inom 
uthållig demokrati och samhällsstyrning i en vetenskaplig undersökning

•

kritiskt diskutera det egna vetenskapliga arbetet liksom andra studenters arbeten.•

Innehåll
Studenten skall genomföra en statsvetenskaplig undersökningsuppgift och presentera 
den i en uppsats. Uppsatsämnet väljs i samråd med handledare och uppsatsarbetet sker 
under handledning av lärare. Studenten väljer ett ämne som möjliggör fördjupning inom 
ramen för frågor om uthållig demokrati och samhällsstyrning (governance). Uppsatsens 
ämne ska således knyta an till frågor om hur samhällets institutioner och aktörer klarar 
att demokratiskt och uthålligt över tid hantera olika typer av problem och motstående 
intressen.

Undervisningsformer



Undervisningen bedrivs genom handledning, föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. 
 
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där 
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att 
studentens prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används 
endast då studenten tillåts komplettera sin examination. Kursen bedöms med betygen 
A-F enligt ovan. 
 
Examinationen utgörs av författande av ett vetenskapligt arbete som presenteras i form 
av en uppsats. Dessutom ska studenten vid seminarier kritiskt diskutera sitt eget 
uppsatsarbete respektive andra studenters uppsatsarbete. 
 
För att erhålla betyget E (Godkänd) på kursen krävs att kursens mål är uppnådda. För 
betyget godkänd (E) krävs att samtliga examinationsuppgifter och lärandemål är 
uppnådda. För att få slutbetyget D-A i kursen krävs att kriterierna för dessa betyg 
uppnås utifrån en sammanvägning av samtliga examinationsuppgifter. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: 1SK132: 7,5 hp.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 
Becker, Howard S. & Pamela Richards. (Senaste upplagan). Writing for Social 
Scientists: How to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article. Chicago: Chicago 
University Press, (197 s). 
 
Lipson, Charles. (Senaste upplagan). How to write a BA Thesis: A Practical Guide from 
Your First Ideas to Your Finished Paper. Chicago: University of Chicago Press, (402 
s). 
 
Litteratur till uppsatsen väljer studenten i samråd med handledare. 
 


