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Kursplan
Fakulteten för samhällsvetenskap

Institutionen för statsvetenskap

2SK301 Statsvetenskaplig analys, 7,5 högskolepoäng
2SK301 Political Analysis, 7.5 credits

Huvudområde
Statsvetenskap

Ämnesgrupp
Statsvetenskap

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G2F

Fastställande
Fastställd 2018-06-13 
Senast reviderad 2021-10-06 av Fakulteten för samhällsvetenskap. Smärre revideringar. 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2022

Förkunskaper
Grundkurser i statsvetenskap 1-30 hp och påbyggnadskurser i statsvetenskap 31-60 hp, 
eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

redogöra för statsvetenskapliga teorier och analysinriktningar•
kritiskt granska och tillämpa teorier på statsvetenskapliga problemområden.•

Innehåll
Kursen ger dels en bred översikt av statsvetenskapliga analysinriktningar, dels en 
fördjupning i statsvetenskaplig teori och analys samt grundläggande kunskaper i 
vetenskapsteori.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarieövningar.

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. 
 
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. Betygskriterier för A-F-skalan 
kommuniceras till studenten via särskilt dokument senast i samband med kursstart. 
 
Kursens mål examineras genom skriftliga uppgifter, obligatoriska seminarier och en 
hemtentamen. Hemtentamen omfattar 5 hp och resterande del omfattar 2,5 hp.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en 
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter 
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. 
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 
Cartwright, N, and Montuschi, E. (red.) (2014) Philosophy of social science: a new 
introduction. Oxford. OUP. (353 s). ISBN: 9780199645107 
 
Marsh, David & Stoker, Gerry (red.) (Senaste upplagan). Theory and Methods in 
Political Science. Basingstoke: Palgrave/Macmillan, (360 s). 
 
Vetenskapliga artiklar och utdrag ur böcker tillkommer, ca 300 sidor 
 


