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Kursplan
Kursens benämning:
Grundkurs i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Engelsk benämning:
Basic Course in Political Science with a Focus on Crisis Management and Security
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1SS064 (fristående kurs), 1FK031 (kurs inom program)
Vårterminen 2018
Denna kursplan är fastställd av Forsknings-och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2015-09-17 och reviderad 2017-12-18.
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
samt statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och strategi
Grundnivå
30 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Sh A samt Eng B (Områdesbehörighet 6/A6)
Huvudområde
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan eller
statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik
Successiv fördjupning
G1N, grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Fördjupningsnivå
Grundkurs
Kursens innehåll och upplägg
Kursen ger en introduktion till statsvetenskapliga frågeställningar och analys av
politik. Utöver substantiell kunskap om politiska idéer, institutioner, statsskick och
processer presenteras relevanta ansatser och metoder inom ämnet. Stor vikt fästs vid
att skapa förståelse för vad självständighet och kritiskt tänkande innebär, och vid att
förse studenterna med instrument för att bättre kunna bedöma slutsatser och
argument. När det gäller färdighetsträning fästs i denna grundkurs vikt vid förmåga
att muntligen introducera och presentera en frågeställning och att i skriftlig form
författa seminarie- och inlämningsrapporter. I anslutning till delkurserna ges såväl
litteraturanknutna som fristående föreläsningar. Undervisningen består i övrigt av
seminarier. För seminariearbetet är studenterna indelade i grupper. I grupperna
diskuteras och analyseras kurslitteraturen samt presenteras olika studieuppgifter. Det
krävs att den enskilde studenten mycket noga förbereder gruppens sammanträden.
Aktivt deltagande i seminarier och applikatoriska exempel är obligatoriskt. Kursen
består av fem delkurser:
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Delkurs 1: Politisk teori/Political theory (7,5 hp)
Delkurs 2: Politik och förvaltning i förändring/Politics and administration in
transition (5,5 hp)
Delkurs 3: Jämförande politik/Comparative politics (5 hp)
Delkurs 4: Introduktion till säkerhetspolitik/Introduction to security studies (5 hp)
Delkurs 5: Samhällssäkerhet/Societal security (7 hp)
Den inledande delkursen behandlar ur ett idéhistoriskt och analytiskt perspektiv
grundfrågor i statsvetenskap. En introduktion ges till några för studiet av politik
centrala begrepp som exempelvis demokrati, stat, nation, ideologi, rättvisa, kön,
rationalitet, samt offentligt/privat. Även internationell politisk teori berörs. Den andra
delkursen avser att ge studenterna kunskaper och insikter i svensk politik, offentlig
förvaltning och organisation samt om den Europeiska Unionen. Genom den tredje
delkursen förväntas studenterna tillgodogöra sig kunskaper om styrelseskick och
förvaltningsstrukturer i en rad andra länder. Delkurs fyra syftar till att ge studenterna
en introduktion i säkerhetspolitiska studier. Delkursen behandlar begreppsutveckling
och synen på säkerhet inom olika teoribildningar, men ger även insikter i svensk
säkerhetspolitik förr och nu. Delkurs fem ger de studerande insikter om samhällets
säkerhet i termer av risker, kriser och katastrofer. Teoretiska diskussioner varvas
med jämförande empiriska studier av hur samhällen producerar risker och
sårbarheter, och hur hanteringsförmåga, resiliens och riskreducering kan skapas
och utvecklas. Kursen ger en introduktion till hur riskreducering och
krisberedskap är organiserad i offentlig förvaltning och i civilsamhället ur ett
internationellt jämförande perspektiv. Kursen består av föreläsningar, seminarier
och grupparbeten. I delkursen ingår också en heldags scenarioövning, baserad på
en verklig händelse, som syftar till att ge studenterna praktisk insikt i
komplexiteten som karakteriserar riskbedömning, krishantering, och de sociala,
politiska, organisatoriska och juridiska utmaningar som beslutsfattare och andra
involverade aktörer ställs inför.
Kursens lärandemål
Delkurs 1: Politisk teori/Political theory (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:
• redogöra för grundläggande statsvetenskaplig politisk teoribildning;
• förklara centrala begrepp inom politisk teori och internationell politisk teori och
resonera om deras idéhistoriska och samtida relevans;
• kritiskt värdera utsagor med politiskt och ideologiskt innehåll utifrån de begrepp och
teoretiska perspektiv som används under kursmomentet.
Delkurs 2: Politik och förvaltning i förändring/Politics and administration in
transition (5,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
• redogöra för grundläggande drag i svensk och europeisk politik, Sveriges och EU:s
politiska system samt jämföra likheter och skillnader dem emellan;
• analysera politiska styrelseformer samt grundläggande aspekter av politiskt
beslutsfattande, maktutövning inom offentlig förvaltning och genomförande av
politik;
• identifiera sökvägar för och insamla offentligt tryck;
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• kritiskt värdera enkla utsagor om politiska förhållanden och maktrelationer i
samhälle och i offentlig förvaltning.
Delkurs 3: Jämförande politik/Comparative politics (5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
• Jämföra och analysera olika länders politiska system, styrelseformer samt
grundläggande aspekter av politiskt beslutsfattande, maktutövning inom offentlig
förvaltning och genomförande av politik.
• Redogöra för grundläggande aspekter av jämförande politik och genom en PM visa
hur dessa kan tillämpas.
Delkurs 4: Introduktion till säkerhetspolitik/Introduction to security studies (5
hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
• redogöra för ämnet säkerhetspolitik och dess utveckling, liksom för olika
säkerhetspolitiska synsätt och teorier (inklusive ett genusperspektiv på säkerhet);
• övergripande beskriva och resonera kring hur säkerhetspolitik har utövats i Sverige
och Norden historiskt och idag;
• övergripande analysera sakpolitiska frågor ur olika säkerhetspolitiska perspektiv;
• resonera kritiskt kring enkla frågeställningar som rör säkerhetspolitik och forskning
om säkerhetspolitik.
Delkurs 5: Samhällssäkerhet/Societal security (7 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
• använda aktuella teoretiska begrepp som bidrar till den samhällsvetenskapliga
förståelsen av samhällssäkerhet;
• analysera hur olika risker skapas, uppfattas och hanteras i och mellan olika
samhälleliga sektorer;
• resonera kring aktuella samhällssäkerhetsfrågor i Sverige och världen utifrån
olika teoretiska begrepp och i ett jämförande perspektiv;
• beskriva hur beredskap för risk- och krishantering är organiserad i politik och
förvaltning i Sverige och i ett jämförande internationellt perspektiv.
• reflektera över olika dilemman i risk- och krishantering
Kunskapskontroll och examination
Delkurs 1: Examination sker genom en avslutande salsskrivning. Närvaro är
obligatorisk vid samtliga seminarier.
Delkurs 2: Examination sker genom skriftlig tentamen. Närvaro är obligatorisk vid
samtliga seminarier.
Delkurs 3: Examination sker genom individuell skriftlig uppgift. Närvaro är
obligatorisk vid samtliga seminarier.
Delkurs 4: Kursen examineras genom seminariediskussioner, en skriftlig
seminarieuppgift samt skriftlig tentamen. Närvaro är obligatorisk vid samtliga
seminarier.
Delkurs 5: Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar. Närvaro
och inlämning av skriftliga uppgifter är obligatorisk vid samtliga seminarier, liksom
aktivt deltagande vid scenarioövningen.
Nedan specificeras övergripande riktlinjer för hela kursen.
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Examinationsuppgifterna bedöms utifrån betygskriterier som skriftligt delas ut av
delkursansvarig vid delkursstart.
• Det är ett kurskrav att studenten inför de obligatoriska momenten deltar i
gruppförberedelser och förbereder sig enligt instruktioner, t.ex. genom att förbereda
ett föredrag.
• Läraren avgör om var och en har fullgjort kravet på aktivt deltagande som innebär
att studenterna 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 mer än ett obligatoriskt moment kan ej bli godkänd på
kursen. Ett (1) frånvarotillfälle skall ersättas av en (skriftlig eller muntlig) uppgift.
Annan kompensationsuppgift kan förekomma, enligt särskilda anvisningar från
examinator.
• Student som uteblir från fler än ett (1) obligatoriskt moment hänvisas till att närvara
vid de missade obligatoriska momenten vid nästa delkurstillfälle.
• Examinator kan besluta om att en examinationsuppgift som ej uppnår betyget
godkänt i vissa fall kan kompletteras med muntlig eller skriftlig uppgift. Sådan
uppgift skall inlämnas eller presenteras inom tre arbetsdagar räknat från det att
examinatorn förmedlar uppgift.

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
Under samtliga delkurser erbjuds ett ordinarie examinationstillfälle och ett
omexaminationstillfälle under kursen. Därutöver ges ett uppsamlingstillfälle i augusti
varje år. Det sker ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges på de fem
delkurserna. För slutbetyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs betyget Väl
godkänd (VG) på minst 15 hp.
Betygskriterier enligt kursbeskrivning.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga 1.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligen ändras, har studenten
rätt att examineras enligt denna kursplan tre gånger under en period av tre terminer.
Övrigt
Kursen ges som fristående kurs och även som del av Försvarshögskolans
kandidatprogram.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs och ligger till grund för eventuella
förändringar av kursen.

