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Kursplan: Studier och analys av statsvetenskapliga 
avhandlingar, 4,5-7,5 hp  

Analysis of Doctoral Theses in Political Science 

Kurskod: 7FIEI03 

Kursens syfte 

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas förtrogenhet med det stats-
vetenskapliga forskningsfältet i allmänhet och statsvetenskaplig 
avhandlingsdesign i synnerhet. Särskilt fokuseras forskningsdesign, teori och 
metodanvändning.  

Kursmål 

Efter kursens genomförande ska den forskarstuderande ha: 
- fördjupat sina kunskaper och färdigheter att granska och formulera 

forskningsfrågor och dess relation till teori och metod.  
- kritiskt diskutera ämnesval och statsvetenskapliga forskningsproblem i 

relation till teoretiska vägval och samt uppläggning och genomförande av 
avhandlingsarbete.  

- visa förmåga att kritiskt granska och värdera forskningsarbete så som det 
framställs i avhandlingar. 
 

Innehåll 

Kursen utformas kring studier av ett antal doktors- och/eller licentiat-
avhandlingar. Till seminarierna läsas och analyseras avhandlingarna och ett 
papper författas av deltagarna. Efter seminariediskussionerna revideras papret.  
 
Avhandlingar väljs tillsammans mellan deltagare och lärare med ambitionen att 
visa på bredden i det statsvetenskapliga forskningsfältet, avseende formulering 
av forskningsproblem, teorier och metoder.   
 
För hela kursen krävs deltagande i fem seminarier, vilka planeras till minst ett 
seminarium per termin.  
 

Förkunskaper 

Antagen till forskarutbildningen i Statsvetenskap eller motsvarande.  
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Målgrupp 

Doktorander i statsvetenskap eller andra närliggande forskarutbildningsämnen.   

Undervisning 

Kursen bygger på självstudier och seminarier.  

 

Litteratur 

Fastställs löpande. 
 

Examination 

Kursen examineras löpande vid varje seminarietillfälle genom aktivt deltagande 
och godkänt paper. För 4,5 hp krävs deltagande vid 3 seminarietillfällen och för 
7,5 hp krävs deltagande vid 5 seminarietillfällen. 
 

Övrigt 

Kursen beaktar lika villkor och har som mål att ta tillvara de resurser som 
studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför utbildningen 
 
Litteraturlista och schema fastställs i annan ordning 
 
Kursutvärdering ska göras av kursansvarig efter varje kurstillfälle. Resultatet av 
kursutvärderingen ska kommuniceras till deltagarna samt 
forskarutbildningsrådet vid IEI. 
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