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Kursplan
Kursens benämning
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Engelsk benämning
Decision-making and decision-making processes
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1FK029
HT 2015
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2015-09-17.
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL).
Statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan
samt statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och strategi.
Grundnivå
10 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Sh A samt Eng B
Huvudområde
Statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik eller statsvetenskap med inriktning
krishantering och internationell samverkan
Successiv fördjupning
G1N
Fördjupningsnivå
Grundkurs
Kursens innehåll och upplägg
Kursen syftar till att skapa en grundförståelse för politiskt beslutsfattande. I fyra
delmoment orienteras studenten i beslutsteori och praktiskt beslutsfattande. De tre
första delmomenten är teoretiskt inriktade moment organiserade kring tre teman;
den enskilda beslutsfattaren, makt och beslutsprocesser; och beslutsteorier. Dessa
ger en introduktion till ett urval av teoribildningar och centrala begrepp med
avseende på beslutsfattande och beslutsprocesser. Till de centrala begrepp som
introduceras hör problemformuleringar, problemlösningar, struktur, system 1 och
2, maktdimensioner, ankare, heuristik, kognitiva villor, värdekomplexitet,
beslutfattarens balansakt och prospektteori. Det fjärde och avslutande
delmomentet utgörs av ett situationsbaserat rollspel där den teoretiska grunden
sammanförs med praktiska lärdomar.
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Undervisningen består av föreläsningar och fyra obligatoriska seminarier, samt ett
obligatoriskt rollspel. Skriftliga inlämningsuppgifter sker inför seminarium 1 och
3 samt inför det avslutande rollspelet. Till ett utav seminarierna förväntas
studenten att i en mindre grupp förbereda ett kort muntligt föredrag.
Kursens lärandemål:
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
 Redogöra för olika maktdimensioner och beslutsteorier.
 Redogöra och exemplifiera för beslutsfattarens avvägningsproblem.
 Diskutera kring olika begränsningar för rationellt beslutsfattande.
 Tillämpa de teoretiska kunskaperna inom ramen för ett rollspel.
Kunskapskontroll och examination
I examinationen på kursen ingår följande moment:
 PM inför seminarium 1 och 3 (G/U).
 Muntlig framställan i grupp inför ett seminarium. (G/U)
 Aktivt deltagande i seminariediskussionerna, vilket kräver att man
förbereder sig enligt instruktion i seminariemapparna på itslearning. (G/U)
 Examinerande hemuppgift inför rollspel. (VG/G/U)
 Avslutande rollspel. (G/U)









Det är ett kurskrav att studenten inför de obligatoriska momenten deltar i
gruppförberedelser och förbereder sig enligt instruktioner, tex genom att
förbereda ett föredrag och göra instuderingsfrågor.
Läraren avgör om var och en har fullgjort kravet på aktivt deltagande som
innebär att studenten deltar i diskussionerna och muntligt relaterar till
aktuellt tema.
Fullgörande av samtliga obligatoriska moment är en förutsättning för att
studenten skall kunna godkännas på delkursen och uppnå dess lärandemål.
Student som uteblir från fler än ett obligatoriskt moment kan ej bli
godkänd på kursen under aktuellt läsår, utan får då delta i det obligatoriska
momentet vid nästa tillfälle kursen ges. Ett frånvarotillfälle skall ersättas
av en skriftlig uppgift. Annan kompensationsuppgift kan förekomma,
enligt särskilda anvisningar från examinator.
Examinator kan besluta om kompletteringsuppgift för examinationsuppgift
som ej uppnår betyget godkänt. Sådan uppgift skall inlämnas eller
presenteras inom tre arbetsdagar räknat från det att examinatorn förmedlar
uppgift.
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Antal examinationstillfällen
För rollspelet tillhandahålls två examinationstillfällen, för övrig examination
ingen begränsning.
Betyg
Betygssättning sker enligt tregradig skala: Väl Godkänd, Godkänd och
Underkänd.
För betyget G krävs att studenten genomför samtliga obligatoriska moment på
kursen med godkänt resultat.
För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänt betyg på den
examinerande hemuppgiften samt godkänt på övriga moment.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga 1.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligen förändrats, har
studenten rätt att examineras enligt föreliggande kursplan tre gånger under en
period av tre terminer.
Övrigt
Kursen ges inom ramen för Försvarshögskolans kandidatprogram och kan ej läsas
som fristående kurs.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

