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Kursplan
Kursens benämning: Läskurs Länkar mellan utbildning och säkerhet
Engelsk benämning: Reading Course The Nexus between Education and
Security
Kurskod:

2PK057 (valbar kurs inom program) 2SS040 (fristående kurs)

Gäller från: Vårterminen 2019
Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och
utbildningsnämndens kursplaneutskott vid Försvarshögskolan
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL)
Statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och strategi
Avancerad nivå
7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till masterprogrammet i politik och krig eller forskarutbildning i
statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet.
Huvudområde
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
Successiv fördjupning
A1F, avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Fördjupningsnivå
Kursens innehåll och upplägg
Länkar mellan utbildning och säkerhet har uppmärksammats alltmer i forskningen
under senare decennier. Utbildning och säkerhet studeras inom ramen för statens
identitetsbyggande, inom beredskap och försvar samt i relation till fredsbyggande.
I detta sammanhang ses länken som en del i statens arbete att skapa demokratiska,
medvetna och förberedda medborgare. Det mest framträdande fältet under 2010talet är länken mellan utbildning och säkerhet som uppstår genom västvärldens
fokus på kontraterrorism. I den senare kontexten får lärare ofta antingen
förebyggande eller övervakande roller.
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Kursen ger en fördjupad kunskap om olika politiska och teoretiska perspektiv på
länkar mellan utbildning och säkerhet. Kan dessa processer förstås genom
exempelvis teorier om säkerhetisering? Vad händer när yrkesgrupper som tidigare
inte associerats med säkerhet ges roller inom detta fält. Kursen problematiserar
synen på elever, lärare, utbildning och säkerhet i dessa sammanhang. Frågorna
behandlas utifrån en huvudsakligen statsvetenskaplig utgångspunkt, men även
pedagogiska perspektiv berörs. Tyngdpunkten ligger på samtida litteratur och
aktuella politiska problemställningar som exempelvis nationella kontraterrorismstrategier och totalförsvarsutveckling.
Undervisning sker genom ett introduktionstillfälle och ett obligatoriskt
slutseminarium.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• på ett fördjupat sätt, problematisera och kritiskt jämföra olika perspektiv
på relationen mellan utbildning och säkerhet
• på ett fördjupat sätt, redogöra för vad ett fokus på utbildning enligt
forskningen betyder för analysen av säkerhet
• etiskt värdera betydelsen av relationen mellan utbildning och säkerhet i
förhållande till aktuella politiska problemställningar.
Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom obligatorisk närvaro på alla utbildningstillfällen samt
ett individuellt kurspapper om 3000 ord på ett givet ämne som behandlas vid ett
avslutande obligatoriskt seminarium.

Aktiv närvaro vid det obligatoriska slutseminariet 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.
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Betyg
Betygssättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd
(G) och Underkänd (U). Betygskriterier redovisas i kursbeskrivning.
För betyget godkänt krävs godkänt på den skriftliga examinationsuppgiften. För
betyget väl godkänt krävs väl godkänt på den skriftliga examinationsuppgiften.
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 Masterprogrammet i politik och krig och kan
även ges som fristående kurs.
Kursen ges på engelska.

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

