DNR LIU-2013-00291
BESLUTAD
1 (2)

Statsvetenskaplig metod 1
Fristående- och programkurs
7.5 hp
Methods of Political Science 1
733G22
Gäller från: 2015 HT
Fastställd av
Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd
Fastställandedatum
Revideringsdatum
2010-06-17
2015-03-16
Huvudområde
Statsvetenskap
Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningsnivå
G1F
Kursen ges för
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Förkunskapskrav
Statsvetenskap, 30 hp, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
redogöra för centrala metoder i modern statsvetenskap,
redogöra för den vetenskapliga kunskapsprocessens olika steg och med dessa förbundna krav.
Kursinnehåll
Kursen innebär en orientering om statsvetenskapliga analysinriktningar och metoder samt utgör en
förberedelse för det självständiga arbetet. Det senare innebär att särskilt fokus läggs vid frågor rörande
undersökningsdesign, såsom problemställande, val av metod och material, källkritiska överväganden, akribi
samt rollen som vetenskaplig granskare och kritiker.
Undervisnings- och arbetsformer
På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement
till kurslitteraturen. Seminarierna utgör en central del av de studerandes lärprocesser och ger möjligheter att

LINKÖPINGS UNIVERSITET
FILOSOFISKA FAKULTETEN

LINKÖPINGS UNIVERSITET
FILOSOFISKA FAKULTETEN

STATSVETENSKAPLIG METOD 1
BESLUTAD
2 (2)

reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Den studerande
förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar
som ges i kursbeskrivningen. Den studerande förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller
i självorganiserade läsgrupper.
Moment som innebär examination är obligatoriska.
Examination
Kursen examineras löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier.
Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad
examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en
rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta
om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan
examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG
Övrig information
Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som
ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och
utvecklas.
Institution
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

