
Statsvetenskap 3: DELKURSEN SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

 

Det självständiga arbetet på Statsvetenskap III utgörs av en undersökning av ett 

statsvetenskapligt problem. Till formen är det självständiga arbetet en uppsats som beräknas ta 

cirka två månaders heltidsstudier. Uppsatsämne väljs i samråd med handledaren, som endera är 

seminarieläraren på specialkursen eller en annan lärare som ingår i specialkursens lärarlag. 

 

 

Mål: (1) 

 

Studenten ska efter genomgången delkurs kunna: 

- formulera ett statsvetenskapligt forskningsproblem 

- planera och genomföra en samhällsvetenskaplig undersökning 

- tillämpa en samhällsvetenskaplig metod och diskutera för- och nackdelar med olika 

tillvägagångssätt 

- samla empiri i vid mening och analysera denna utifrån teoretiska eller normativa 

perspektiv 

- kritiskt granska vetenskapligt arbete och diskutera förtjänster/brister 

 

(1) uppsatsen ska uppfylla de omfångskriterier och föreskrifter som nedan anges. 

 

 

Betygskriterier 

 

F 

Uppsatsen uppfyller inte kraven för E, omfattande omarbetning krävs. 

 

F(x) 

Uppsatsen uppfyller inte kraven för E, viss komplettering krävs. 

 

E 

Uppsatsen redovisar och diskuterar en självständig undersökning av ett statsvetenskapligt 

problem med ett eget bidrag. I uppsatsen finns ett klart syfte som bygger på ett statsvetenskapligt 

problem och som kan besvaras genom tydliga svar på relevanta forskningsfrågor. En godtagbar 

analys av ett relevant empiriskt material återfinns i uppsatsen. I uppsatsen tillämpas ett 

tillvägagångssätt (en metod) som lämpar sig för den undersökning som görs och som också 

beskrivs. Valet av källor är motiverat och eventuella avgränsningar redovisas. Det finns en 

redogörelse för viss tidigare forskning som är relevant för undersökningens analys. Uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter är beskrivna och kopplade till undersökningen. Den teori och/eller de 

normativa perspektiv som är relevant(a) för uppsatsens analys redovisas. Det ska finnas en rimlig 

koppling mellan uppsatsen olika delar (problemformulering, syfte/forskningsfrågor, metod, teori, 

empiri, slutsatser). Citat och referat är markerade och urskiljbara och källhänvisningar och 

litteratur redovisas på ett vedertaget sätt. Uppsatsen har en godtagbar språklig standard. Godkänd 

opposition på annan uppsats har genomförts. 

 

 



D 

Utöver att kraven för E ska vara uppfyllda krävs för D en metoddiskussion med hänvisning till 

metodlitteratur. Undersökningen måste vara godtagbar i fråga om validitet och reliabilitet. 

Redogörelsen för tidigare forskning är tydligt kopplad till den egna undersökningen. Uppsatsen 

har en ansats till analysram/-verktyg och kännetecknas av att i åtminstone vissa delar ha en 

kritisk och argumenterande hållning. 

 

C 

Utöver att kraven för D ska vara uppfyllda krävs för C att uppsatsförfattaren reflekterar kring 

valet av metod, material och uppsatsdesign samt intar ett resonerande förhållningssätt till den 

teori och tidigare forskning som presenteras. Uppsatsen utmärks av en hög bearbetningsgrad. 

Kopplingen mellan uppsatsens olika delar (problemformulering, syfte/forskningsfrågor, metod, 

teori, empiri, slutsatser) ska vara konsekvent och logisk. Det ska finnas en tydlig återföring till 

det övergripande syftet i slutdiskussionen. 

 

B 

Utöver att kraven för C ska vara uppfyllda krävs för B att uppsatsen har en hög svårighetsgrad 

samt ett uttalat analytiskt och argumenterande förhållningssätt. Tolkningarna och slutsatserna ska 

vara välmotiverade. Författarens sammantagna redovisning utmärks av självständighet. En 

diskussion av uppsatsens bidrag till tidigare forskning ska vara väl avvägd. Uppsatsen ska vara 

väl disponerat och kännetecknas av en god balans mellan uppsatsens olika delar. 

Bearbetningsgraden ska också i språkligt avseende vara god. Oppositionsuppgiften ska vara väl 

genomförd. 

 

A 

Utöver att kraven för B ska vara uppfyllda krävs antingen att uppsatsen är särskilt väl 

sammanhållen, fokuserad och genomarbetad eller att den i väsentliga avseenden uppvisar en 

mycket hög grad av självständighet. Detta kan ske till exempel genom att: 

- uppsatsen  har särskilt välargumenterade och övertygande tolkningar av materialet 

- uppsatsens analys och teorikoppling eller metodresonemang utmärks på särskilt sätt. 

Uppsatsen ska sammantaget utmärkas av både en hög ambitionsgrad och ett utmärkt 

genomförande. Dessutom skall texten präglas av hög begriplighet och tydlig språklig struktur. 

 

Omfångskriterier och föreskrifter: 

- Uppsatsen får omfångsmässigt innehålla maximalt 12.500 ord, inklusive innehållsförteckning 

och noter. Käll- och litteraturförteckning och bilagor innehållande t ex intervjuguide och/eller 

enkätformulär ska ej räknas in. 

- Om uppsatsen skrivs gemensamt måste den utvidgas i något eller flera avseenden (max 

20.000 ord). Det ska framgå för åtminstone 2/3 av uppsatsen vem som ansvarar för vilka delar. 

- En uppsats måste seminariebehandlas för att kunna betygsättas. 


