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Kursplan
Kursens benämning: Läskurs i politik och psykologi i krisskeenden
Engelsk benämning: Reading Course in Politics and Psychology in Times of
Crisis
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

2PK032 (valbar kurs inom program), 2SS024 (fristående kurs)
Vårterminen 2018
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2017-06-16
Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL)
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Avancerad nivå
7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Kurser omfattande minst 45 hp från första året på Masterprogrammet i politik och
krig, inklusive Politik och säkerhet i kris (15 hp) respektive Militär maktutövning
(15 hp) samt Metod (15 hp), eller motsvarande1 måste vara minst godkända för att
uppnå behörighet.
Huvudområde
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
Successiv fördjupning
A1F, avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Fördjupningsnivå
Kursens innehåll och upplägg
Kursens grundläggande antagande är att det krävs insikter i både psykologiska och
institutionella perspektiv för att förstå ageranden och ställningstaganden i
krisskeenden. Kriser handlar ofta om snabba förändringar i oönskad riktning eller
allvarliga händelser med omfattande konsekvenser för många människor eller
grupper. Sådana skeenden tvingar fram svåra och värdeladdade prioriteringar av
resurser. Dessa formas i sin tur av individuella förmågor och kunskaper hos
beslutsfattare i samspelet med grupper och nätverk i den institutionella miljön.
Kursen fördjupar sig i några akademiska debatter som har varit tongivande för
samtida forskning inom beslutsteori, policyskapande och krishantering. Kursen
erbjuder ett flertal analytiska verktyg som kan användas för att förstå samspelet
1

Avser sökande som inte är antagna på Försvarshögskolans masterprogram i politik och krig.
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mellan psykologiska och institutionella faktorer såsom de manifesteras i
krishanteringsprocesser. Centrala kunskapsområden som berörs är ledarskap och
operational code, samarbete och samverkan (inklusive beslutsfattande och
gruppdynamik), kognition och emotion, probleminramning, agendasättande,
policyförändring och policyorienterat lärande.
Undervisningen består av ett inledande handledningstillfälle i början av kursen.
Studenten läser och analyserar anvisad litteratur på egen hand, samt presenterar
resultatet i form av en text med utgångspunkt i anvisad litteratur och i samråd med
undervisande lärare.
Kursens lärandemål
Vid kursens slut förväntas studenten kunna:
• kritiskt diskutera, redogöra för samt analysera forskningslitteraturen om
politisk psykologi och policyanalys med perspektiv på krishantering
• utvärdera dessa ansatser med avseende på metodanvändning och
användbarhet för enskilda problemställningar inom ämnesområdena
• självständigt tillämpa teorier om politisk psykologi och policyanalys
avseende krishantering.
Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras skriftligt genom bedömning av studentens individuellt
författade kurspapper som behandlas vid ett avslutande obligatoriskt seminarium.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska
kunna uppnås.
Aktiv närvaro vid seminarium är obligatorisk. Frånvarotillfälle ska ersättas av
kompletteringsuppgift som examinator beslutar om. Student som uteblir från det
avslutande seminariet får genomföra detta vid nästa kurstillfälle.
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygssättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd
(G) och Underkänd (U). Betygskriterier redovisas i kursbeskrivning.
För betyget godkänt krävs godkänt på skriftlig examinationsuppgift. För betyget
väl godkänt krävs väl godkänt på skriftlig examinationsuppgift.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
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Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändras har
studenten rätt att två gånger per läsår under en tvåårsperiod examineras enligt
denna kursplan.
Övrigt
Kursen ges som valbar kurs inom Masterprogrammet i politik och krig och kan
även ges som fristående kurs.
Kursen ges på engelska.
Denna kurs kan inte läsas i kombination med kursen Politik och psykologi i
krisskeenden (Times of crisis: Politics and Psychology) (15 hp).
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs och ligger till grund för eventuella
förändringar av kursen.

