
 

 1 (3) 

Datum  

2018-03-11 

 

 

 

 

 

 

Kursplan 
 

Kursens benämning: Politik, säkerhet och kris    

Engelsk benämning: Politics, security and crisis 
 

Kurskod:  2PK054    

Gäller från:  Höstterminen 2018    

Fastställd:  Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens 

kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2018-03-11.  

Institution:  ISSL     

Ämne:  Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet    
Nivå:   Avancerad nivå     

Omfattning:  15 hp 

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen  

Antagen till Masterprogrammet i politik och krig 

Huvudområde 

Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet 

Successiv fördjupning 

A1N, avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 

Fördjupningsnivå 

- 

Kursens innehåll och upplägg 

Kursen ska förse studenten med en kvalificerad samhällsvetenskaplig förståelse av 

politik, säkerhet och kris vid gränssnittet mellan erkända akademiska fält såsom 

säkerhetsstudier och krishantering. Medan kursen förutsätter vissa förkunskaper i 

de angränsande fälten ska den erbjuda en bred introduktion av samtida teorier om 

säkerhet och krishantering. Teorierna ska kompletteras med ett brett urval av 

empiriska frågor och konkreta fall inom samtida säkerhetspolitik och krishantering. 

Den empiriska delen av kursen syftar till att lyfta fram centrala analytiska teman i 

kurslitteraturen samt knyta dessa teman till politisk och administrativ praktik. 

Undervisningen sker i huvudsak genom obligatoriska seminarier. Föreläsningar 

samt scenarioövningar kan tillkomma.    
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Kursens lärandemål 

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna: 

 skilja mellan, återge och problematisera påståenden tillhörande 

rivaliserande teoretiska ansatser med avseende på politik, säkerhet och kris  

 kritiskt värdera möjligheter och begränsningar inom utrikes- och 

säkerhetspolitisk problemlösning samt hanteringen av allvarliga kriser och 

samhälleliga påfrestningar 

 i skriftlig och muntlig form presentera analyser som innehåller 

välutvecklade argument och kritiska resonemang med tydlig bäring på 

kurslitteraturen 

 utgå ifrån de teoretiska perspektiven för att på ett övertygande sätt 

formulera relevanta analyser av empiriska frågor och konkreta fall inom 

samtida säkerhetspolitik och krishantering. 

Kunskapskontroll och examination 

Examination sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier samt 

individuell skriftlig examination. 

 

Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska 

kunna uppnås. Examinator kan besluta om att frånvaro från max två obligatoriska 

seminarier får kompenseras genom inlämning av skriftlig kompletteringsuppgift.   

 

Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd 

på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa 

examinationsformer för studenten.    

 

Antal examinationstillfällen 

Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen. 

Betyg 

Betyg ges i en tregradig skala: Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U). 

Kurslitteratur och övriga läromedel 

Redovisas i bilaga 1. 

Övergångsbestämmelser 

När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligt ändras, 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.  
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Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och 

ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.  

Kursen ges på engelska. 


