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Kursplan
Fakulteten för samhällsvetenskap
Institutionen för statsvetenskap

4SK110 Statsvetenskaplig teori, 7,5 högskolepoäng
Theories in Political Science, 7.5 credits
Huvudområde
Statsvetenskap
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Nivå
Avancerad nivå
Fördjupning
A1N
Fastställande
Fastställd av Fakulteten för samhällsvetenskap 20161005
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2017
Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå inom samhällsvetenskapligt
ämne, varav minst 30 högskolepoäng inom ämnet Statvetenskap eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l
l
l

Redogöra för statsvetenskapliga teoribildningar och statsvetenskapens centrala
teman makt, demokrati och politikens organisering samt identifiera och
problematisera centrala antaganden i dessa.
Analysera styrkor och svagheter i dominerande teoribildningar.
Applicera teoribildningar på de områden där de är lämpliga.
Redogöra för olika argument och kunna dra slutsatser från forskningsresultat,
teorier och praxis.

Innehåll
Kursen behandlar statsvetenskapens centrala teman makt, demokrati och politikens
organisering. Särskild tonvikt läggs vid modern statsvetenskaplig teoribildning inom dessa
teman. Kursen ger både en samlad belysning av olika teoretiska perspektiv, och en
översikt av statsvetenskapliga forskningsansatser som den studerande kan fördjupa sig i
och självständigt använda i specialkurser och examensarbete.

Undervisningsformer
Undervisningen sker genom 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 en student tillåts komplettera sin examination.

Undervisningen sker genom 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 en student tillåts komplettera sin examination.
Examinationen består av fyra seminarier (40% av kursens examination), samt en
skriftlig inlämningsuppgift (60% av kursens examination). För betyget Godkänd (E)
krävs att samtliga examinationsmoment är godkända. Sammanvägningen av kursbetyget
görs genom att alla delpoäng på de olika examinationerna läggs samman på en 100
poängskala, där E motsvarar 5059 poäng, D 6069 poäng, C 7079 poäng, B 8089
poäng och ett A över 90 poäng.

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

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i denna kurs: Kursen överlappar 4SK405
Statsvetenskaplig teori 15 hp

Övrigt
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras till den studerande via särskilt dokument
senast i samband med kursstart.
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theInterpretation of Meaning. Chicago: Chicago University Press, (362 s). ISBN13:
9780226100418, ISBN10:0226100413
Dahl, Robert A. (1991). Democracy and its Critics. New Haven: Yale UniversityPress,
(385 s). ISBN13:9780300049381, ISBN10:0300049382
Hacking, Ian (1999). The Social Construction of What? Cambridge, MA:
HarvardUniversity Press, (162 s). ISBN13:9780674004122, ISBN10:0674004124
Haugaard, Mark (red) (2002). Power: a reader. Manchester: Manchester
UniversityPress, (138 s). ISBN13:9780719057298; ISBN10:0719057299
Peters, Guy B. (senaste upplagan). Institutional Theory in Political Science. The
NewInstitutionalism. London, Continuum International Publishing, (165 s).
ISBN13:9781441130426, ISBN10:144113042X
Philips, Anne (red.) (1998). Feminism and Politics. Oxford: Oxford University Press,
(253 s). ISBN13:9780198782056, ISBN10:0198782055
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