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Kursplan
Kursens benämning: Metod
Engelsk benämning: Methods

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

2PK035
Höstterminen 2018
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2017-05-22
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap
Krigsvetenskap
Avancerad nivå
15 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till Masterprogrammet i politik och krig.
Huvudområde
Krigsvetenskap
Successiv fördjupning
A1N, avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Fördjupningsnivå
Kursens innehåll och upplägg
Metoder och ansatser för hur man studerar politiska och sociala fenomen tillhör
samhällsvetenskapens kärna och hjälper oss att förstå och förklara fenomen som
krig och fred, så väl som säkerhet- och försvarspolitik. Denna kurs erbjuder
studenten en omfattande och systematisk översikt av befintliga ansatser, metoder
och redskap inom krigsvetenskap och statsvetenskap. Kursen syftar till att förse
studenten med de nödvändiga färdigheter som krävs för att utvärdera styrkor och
svagheter hos både kvalitativa och kvantitativa metoder, samt för att själv kunna
genomföra vetenskapliga undersökningar. Inom kursen ryms både positivistiska
och post-positivistiska ansatser och metoder. Kursen har en pluralistisk strävan
och fokuserar på forskningsprocessens olika steg: begreppsformering,
problemformulering, metateori, forskningsdesign, datainsamlingstekniker samt
kvalitativ och kvantitativ dataanalys. Studenten får en introduktion i klassiska och
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väletablerade ansatser såväl som de som återfinns i forskningsfältets framkant.
Undervisningen omfattar föreläsningar och seminarier.
Kursens lärandemål
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
•
•
•
•
•
•
•

bedöma kvalitativa och kvantitativa forskningsdesigner, särskilt sådana
som är relevanta för statsvetenskap och krigsvetenskap
tillämpa samhällsvetenskapliga begrepp
identifiera forskningsproblem
utveckla en lämplig forskningsdesign utifrån ett givet forskningsproblem
bedöma och välja lämpliga datainsamlingstekniker
Uppvisa metodologiska färdigheter utifrån både positivistiska och postpositivistiska ansatser
analysera data med hjälp av ett antal kvalitativa och kvantitativa metoder.

Kunskapskontroll och examination
Examination sker enskilt genom inlämning av individuella skriftliga uppgifter och
aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska
kunna uppnås.
Examinator kan besluta om att frånvaro från obligatoriska seminarier får
kompenseras genom inlämning av skriftlig kompletteringsuppgift.
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygsättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd
(G) och Underkänd (U).
För betyget VG på kursen krävs dels att studenten har deltagit aktivt på de
obligatoriska seminarierna, dels att samtliga skriftliga uppgifter är godkända och
en majoritet av dem är väl godkända.
För betyget G på kursen krävs dels att studenten har deltagit aktivt på de
obligatoriska seminarierna, dels att samtliga skriftliga uppgifter är godkända.
Betygskriterier anges i kursbeskrivning.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga 1.
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Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligen ändrats, har
studenten rätt att två gånger per läsår under en tvåårsperiod examineras enligt
denna kursplan.
Övrigt
Kursen ges inom ramen för Masterprogrammet i politik och krig.
Kursen ges på engelska.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

