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Kursplan 
 
Kursens benämning: Läskurs i Policyanalys  
Engelsk benämning: Reading Course in Public Policy Analysis 
 
 
Kurskod: 2PK056    
Gäller från: Höstterminen 2018   
Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens 

kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2018-06-19   
Institution: Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL)   
Ämne:  Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet 
Nivå:   Avancerad nivå 
Omfattning: 7,5 högskolepoäng 
 
 
 
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen  
Antagen till masterprogrammet i politik och krig eller till forskarutbildning i 
statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet.   
 
Huvudområde 
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 
 
Successiv fördjupning     
A1N 
Fördjupningsnivå 
Avancerad 
 
Kursens innehåll och upplägg 
Läskursen erbjuder studenter fördjupad kunskap om teoretiska verktyg som 
används i studier av policyprocesser. Kursen ger en förståelse för några 
akademiska diskurser som har drivit kunskapsutvecklingen om beslutsteori, 
policyskapande och samtida forskning inom fälten policyanalys och 
förvaltningspolitik. Kursen behandlar ett antal forskningsteman inom 
kunskapsområdet, såsom agenda-setting, advocacy coalitions och policy-oriented 
learning. Av särskilt intresse är relationen mellan kris och policyförändring.  
Studenterna uppmuntras att med hjälp av policyteorier lära sig att identifiera 
faktorer och förhållanden som bidrar till politikens utfall. En kritisk inställning till 
begrepp i, och design av, vetenskapliga texter främjas genom uppgiften att 
sammanställa en skriftlig examinationsuppgift . Undervisningen sker genom ett 
introduktionstillfälle och ett obligatoriskt slutseminarium.  
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Kursens lärandemål 
Vid kursens slut förväntas studenten kunna: 

 
• På ett fördjupat sätt kritiskt redogöra för, diskutera samt analysera bidrag 

till forskningslitteraturen om policyanalys; 
• På ett fördjupat sätt utvärdera dessa ansatser med avseende på 

metodanvändning och användbarhet för enskilda problemställningar inom 
ämnesområdena;  

• Utifrån policyanalys och teori identifiera faktorer och förhållanden som 
bidrar till politikens utfall;  

• Kritiskt analysera krisers och katastrofers roll i policyprocessen; 
   

 
Kunskapskontroll och examination 
 
Kursen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift om 3000 
ord som behandlas vid ett avslutande obligatoriskt seminarium.  

 
  
 
Aktiv närvaro vid det obligatoriska slutseminariet är obligatorisk. Frånvaro kan ej 
ersättas. Student som ej är närvarande får delta i seminariet nästa gång kursen ges. 
 
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska 
kunna uppnås. Sent inkomna examinationer betygssätts inte om inte särskilda och 
av examinator godkända skäl föreligger. Studenten har tre dagar för komplettering 
efter det att kompletteringsuppgift meddelats, om inte särskilda och av examinator 
godkända skäl föreligger. 
 
 
 
 
Antal examinationstillfällen 
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.  
 
Betyg 
Betygssättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd 
(G) och Underkänd (U). 
 
För betyget godkänt krävs godkänt på den skriftliga examinationsuppgiften. För 
betyget väl godkänt krävs väl godkänt på den skriftliga examinationsuppgiften. 
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Betygskriterier redovisas i kursbeskrivning. 

Kurslitteratur och övriga läromedel 

Se bilaga.  

 
Övergångsbestämmelser 
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändras har 
studenten rätt att två gånger per läsår under en tvåårsperiod examineras enligt 
denna kursplan.  
 
 
Övrigt 
Kursen ges som valbar kurs inom magisterprogrammet i politik och krig. Kursen 
ges på engelska.  

Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs och ligger till grund för eventuella 
förändringar av kursen.  

 
 
 

 


