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Kursplan för kurs på forskarnivå
Kursens benämning: Statsvetenskaplig teori
Engelsk benämning: Concepts and Themes in Political Science
Kurskod: 3FN0008
Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens kursplaneutskott
vid Försvarshögskolan 2018-10-17.
Institution: Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) /Ämnesrådet i statsvetenskap
Omfattning: 15 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till forskarutbildning i Statsvetenskap med inriktning mot krishantering
och säkerhet.
Kursens innehåll och upplägg
Kursen ger en fördjupad och specialiserad teoretisk kunskap om några av
statsvetenskapens grundläggande vetenskapliga problem samt om
statsvetenskapen som forskningsämne och vetenskaplig disciplin. Utifrån några
centrala statsvetenskapliga begrepp belyser kursen kritiska perspektiv och
utvecklingslinjer i modern statsvetenskap. Den ger en fördjupad kunskap om
ämnets formativa diskurser från klassisk litteratur till samtida forskning – de
vetenskapliga meningsbrytningar som format den moderna statsvetenskapen.
Kursen är organiserad i en serie obligatoriska undervisningstillfällen i
seminarieform som särskilt betonar interaktion mellan lärare och studerande.
Kursen kan komma att ges på engelska, helt eller delvis.
Lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
-

redogöra för och kritiskt diskutera statsvetenskapen som vetenskaplig
disciplin.
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-

-

ingående och på ett fördjupad teoretiskt plan redogöra för och diskutera
betydelsen av olika formativa begrepp och diskurser inom modern
statsvetenskap.
identifiera och självständigt värdera vetenskapliga utmaningar inom
statsvetenskapen (t.ex. begreppsligt, deskriptivt, analytiskt, normativt,
metodologiskt eller metateoretiskt).

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom aktiv närvaro vid obligatoriska seminarier samt
författande av en skriven text där den studerande preciserar och analyserar ett fritt
valt statsvetenskapligt problem.
Examinator kan besluta om att en examinationsuppgift som ej uppnår betyget
godkänt i vissa fall kan kompletteras med muntlig eller skriftlig uppgift. Sådan
uppgift ska lämnas in inom tio arbetsdagar räknat från det att examinatorn
förmedlar uppgift.
Examinator kan besluta om att frånvaro från obligatoriskt seminarium får
kompenseras genom kompletteringsuppgift.
Betyg
Betygsättning sker genom en tvågradig betygsskala: Godkänd (G) och Underkänd
(U). För att erhålla betyget G på kursen ska deltagaren vara godkänd på den
skriftliga inlämningsuppgiften.
Övrigt
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

