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Fastställande
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Kursplanen gäller från och med vårterminen 2019
Förkunskaper
Grundkurser i statsvetenskap 130 hp och påbyggnadskurser i statsvetenskap 3160 hp,
eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
l

l

l

redogöra för, jämföra samt kritiskt värdera samhällsvetenskapliga metoder som
fallstudier jämförande metod, textanalytisk metod och statistisk metod
självständigt bearbeta ett relevant empiriskt material med hjälp av ovan nämnda
metoder
redogöra för forskningsetiska principer.

Innehåll
Kursen ger dels en allmän fördjupning i samhällsvetenskapliga metoder, dels fördjupade
färdigheter i tillämpningen av fallstudier, jämförande metod, textanalys, samt statistisk
metod. I kursen riktas också fokus på forskningsetiska frågor.

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 den
studerandes 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 DA i kursen krävs att kriterierna för dessa betyg uppnås utifrån

betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att den
studerandes 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 DA i kursen krävs att kriterierna för dessa betyg uppnås utifrån
en sammanvägning av samtliga examinationsuppgifter. Betygskriterier för AFskalan
kommuniceras till studenten via särskilt dokument senast i samband med kursstart.
Kursens mål examineras genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter.

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.
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