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Kursplan
Kursens benämning:
Fortsättningskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
Engelsk benämning:
Political Science II with a focus on Crisis Management and Security
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1SS071 (fristående kurs), 1FK046 (kurs inom program)
Vårterminen 2019
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2018-06-19
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL).
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
Grundnivå
30 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Grundkurs i statsvetenskap eller motsvarande
Huvudområde
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
Successiv fördjupning
G1F Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Fördjupningsnivå
Fortsättningskurs
Kursens innehåll och upplägg
Kursen, som ges på grundnivå och består av fem delkurser, inleds med en delkurs
om 7.5 poäng som behandlar en rad centrala begrepp i säkerhetspolitisk analys.
Studenten får stifta bekantskap med skilda perspektiv på säkerhet och makt,
säkerhet och identitet, respektive säkerhet och undantag/frihet. Originaltexter läses
för att möjliggöra kritisk diskussion om hur säkerhetspolitiska problem och
lösningar kan förstås och analyseras ur perspektiv som kan vara såväl
konkurrerande som komplementära.
Den andra delkursen avser att göra studenten bekant med centrala synsätt och
begrepp av betydelse för krishantering. Under kursen behandlas ett antal
grundläggande frågeställningar inom detta forskningsfält, exempelvis
informationsunderlag och osäkerhet, gruppdynamik i och mellan beslutsenheter,
beredskap och skadebegränsning liksom mediernas betydelse. Särskilt
uppmärksammar kursen hur politikens organisering sätter ramar för beslutsfattande
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och krishantering. Genom en scenarioövning ges studenten möjlighet att själv sätta
sig i den stressade beslutsfattarens eller rådgivarens situation.
Den tredje delkursen ger grundläggande kunskaper i statsvetenskaplig metod.
Studenten ges en första introduktion till vetenskapligt tänkande och hur olika
metodologiska val påverkar undersökningens upplägg och resultat. Kursens
tyngdpunkt ligger på en grundläggande kunskap om forskningsdesign,
metodbegrepp och kvalitativa metoder. Kursen rymmer seminarier som syftar till
att öka förmågan att utarbeta problemställning, syfte och frågeställningar,
informationssökning samt tillämpningsövningar i metod.
Under den fjärde delkursen författas en uppsats under handledning. Uppsatsen
försvaras och studenten opponerar på minst en annan students uppsats.
Den femte delkursen består av en scenariobaserad övning i försvars- och
säkerhetspolitiskt beslutsfattande. Kursen inleds med övningsförberedelser, som
kan bestå av exempelvis studiebesök och föreläsningar. Under övningen utsätts
studenten för pressande och uthållighetsprövande situationer genom ett scenario
med en händelseutveckling som behandlar en försämring av det säkerhetspolitiska
läget.
Kursens lärandemål
Delkurs 1 Centrala begrepp i säkerhetspolitisk analys (Central concepts in
security analysis) 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
•
•

redogöra för och kritiskt diskutera begreppsliga och teoretiska debatter om
säkerhet; och
tillämpa sådana begreppsliga och teoretiska utgångspunkter i analyser av
empiriskt material.

Delkurs 2 Politisk krishantering: grunder och problem (Problems in Political
Crisis Management) 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
•
•
•

kritiskt bearbeta ett verkligt fall med utgångspunkt i de teorier som kursen
behandlar
redogöra för och problematisera grundläggande begrepp inom
krishanteringsforskningen
problematisera krisers uppkomst, definiering och hantering.

Delkurs 3 Statsvetenskaplig metod (Methods in Political Science) 4,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
• redogöra för metoders betydelse för studier inom statsvetenskap

3 (5)
Datum

2018-06-19

•
•
•

utarbeta problemställning, syfte och frågeställningar samt en därtill lämplig
metod på ett logiskt och sammanhängande sätt
värdera olika metodologiska upplägg och deras betydelse för
forskningsresultaten
redogöra för kriterier för god forskningssed.

Delkurs 4 Självständigt arbete (Thesis) 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
•
•
•
•

självständigt identifiera, utveckla och behandla ett begränsat
statsvetenskapligt problem, samt relatera detta problem till en relevant
statsvetenskaplig kunskapstradition och litteratur
självständigt formulera en eller flera forskningsfrågor och utifrån den/dessa
genomföra en analys av relevant material med stöd av teori och metod
redovisa forskningsproblem, fråga (frågor), analys och resultat i en
sammanhängande uppsats med akribi
i dialog försvara sin uppsats, samt kritisera och värdera andra studenters
självständiga arbeten på ett konstruktivt sätt.

Delkurs 5 Övning i strategiskt- operativt beslutsfattande (Exercise in Strategic and
Operative Decision-Making) 3 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
•
•
•

Omsätta teoretiska kunskaper i praktiska färdigheter
Organisera sig för beslutsberedning och beslutsfattande
Analysera komplexa säkerhetspolitiska faktorer såsom lagstiftning och
avtal, parlamentariskt läge, massmedier, och jämlikhets- och
demokratiaspekter.

Kunskapskontroll och examination
Delkurs 1: Examination sker genom skriftlig hemtentamen, samt deltagande
i seminarier och workshop. Aktivt deltagande i seminarier är obligatoriskt.
Workshopen är frivillig men aktivt deltagande ger extra poäng på hemtentamen.
Delkurs 2: Examination sker genom skriftliga läsrapporter inför
litteraturseminarierna samt skriftlig hemtentamen. Aktivt deltagande i seminarier
och scenarioövning är obligatoriskt.
Delkurs 3: Examination sker genom skriftliga seminarieuppgifter. Aktivt
deltagande i seminarier är obligatoriskt.
Delkurs 4: Examination sker genom bedömning av uppsats, försvar av uppsats vid
ventileringsseminarium samt opposition på minst en och högst två andra uppsatser.
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Vid ventileringsseminarierna begränsas obligatoriet till en schemalagd dag.
Grupphandledningsseminarierna under kursen är obligatoriska. För att en student
ska få lägga fram sin uppsats för ventilering och examinering måste hen först
genomgått den obligatoriska handledningen.
Delkurs 5: Den femte delkursen kräver obligatorisk närvaro. Examination sker
genom aktivt deltagande.
Nedan specificeras övergripande riktlinjer för hela kursen:
•

•

•
•

•
•

•

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 eller förbereda skriftlig uppgift individuellt eller i
grupp.
Läraren avgör om var och en har fullgjort kravet på aktivt deltagande som
innebär att studenten deltar i diskussionerna och muntligt relaterar till
aktuellt tema.
Fullgörande av samtliga obligatoriska moment är en förutsättning för att
studenten ska kunna godkännas på delkursen och uppnå dess lärandemål.
Student som uteblir från mer än ett obligatoriskt moment kan ej bli godkänd
på delkursen. Ett (1) frånvarotillfälle ska ersättas av en (skriftlig eller
muntlig) uppgift. Försvar av egen uppsats samt opposition på annans
uppsats kan dock ej ersättas. 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 (skriftlig
seminarieuppgift, hemtentamen eller uppsats) som ej uppnår betyget
godkänt i vissa fall kan kompletteras med muntlig eller skriftlig uppgift.
Sådan uppgift ska inlämnas eller presenteras inom tre arbetsdagar räknat
från det att examinatorn förmedlar uppgift.
Uppsatser ska kontrolleras i Urkund.

Antal examinationstillfällen
På delkurserna 1, 2 och 3 erbjuds ett ordinarie examinationstillfälle och ett
omexaminationstillfälle. På delkurs 4 erbjuds minst ett examinationstillfälle i
anslutning till kursen. Därefter finns möjlighet att examineras på
uppsamlingstillfälle eller nästkommande kursers examinationstillfällen. Vad gäller
delkurs 5 erbjuds två examinationstillfällen, det ordinarie och en möjlighet att delta
nästa gång kursen ges. För delkurserna 1-4 sker ingen begränsning av antalet
examinationstillfällen.
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Betyg
Betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U) ges på delkurs 1-4.
På delkurs 5 utdelas betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs detta betyg på delkurser om minst
19,5 hp.
Betygskriterier enligt kursbeskrivning.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga 1.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligt ändras, har studenten
rätt att en gång per termin under en ettårsperiod examineras enligt denna kursplan.
Övrigt
Kursen ges som fristående kurs samt som del av Försvarshögskolans
kandidatprogram
Kursvärdering genomförs efter varje avslutad delkurs genom kursansvarigs
försorg och ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

