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Kursplan
Kursens benämning: Läskurs i Terrorismstudier
Engelsk benämning: Reading Course in Terrorism Studies

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

2PK061
Vårterminen 2019
2018-06-19
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL)
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
Avancerad nivå
7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till masterprogrammet i politik och krig, eller motsvarande 1.
Huvudområde
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Successiv fördjupning
A1N avancerad nivå, endast kurser på grundnivå som förkunskapskrav
Fördjupningsnivå
Avancerad nivå
Kursens innehåll och upplägg
Kursen ger en fördjupad teoretisk behandling av forskningsområdet terrorism som
strategi, såväl ur i ett historiskt som ett sociopolitiskt perspektiv. Kursen inleds
med en fördjupad teoretisk behandling av konkurrerande sätt att analysera och
kritiskt förhålla sig till terrorismstudier och våldsbejakande extremism. Kursen
behandlar vidare terrorism som fenomen i ett historiskt perspektiv och vad som
särskiljer terrorism från andra asymmetriska strategier. Utifrån denna grund
behandlas de ideologier som ligger till grund för samtida terrorism och de
frågeställningar och problem som demokratiska stater ställs inför vid
bekämpningen av terrorism.
Därefter fördjupas och problematiseras diskussionen om den praktiska
tillämpningen av arbetet mot terrorism och våldsbejakande extremism. Kursen
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Avser sökande som inte är antagna på Försvarshögskolans masterprogram i politik och krig.
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fördjupar även diskussionen kring etik och integritet vad avser terrorism och
våldsbejakande extremism.
Kursen är en läskurs som inleds med ett introduktionstillfälle där kursen
presenteras och studenterna ges en översikt av litteraturen och det rådande
forskningsläget.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- På ett fördjupat sätt jämföra och analysera terrorismen som företeelse i
såväl ett historiskt som ett samtida fenomen.
- Utifrån litteraturen och relevant forskning kunna analysera de
bakomliggande orsakerna till att varför just terrorism väljs som strategi av
olika rörelser.
- Förklara och förhålla sig kritiskt till utformningen av olika strategier som
ligger till grund för kontraterrorism.
- Redogöra och kritiskt förhålla sig till etiska dilemman och
integritetsaspekter vad avser terrorism och våldsbejakande extremism.
Kunskapskontroll och examination
Examination sker genom individuell skriftlig hemtentamen om 3000 ord som
examineras vid ett avslutande obligatoriskt seminiarum.
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 så länge kursen ges i
nuvarande utformning.
Betyg
Betyg ges i en tregradig skala: Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U).
För betyget godkänd krävs att studenten fullgjort samtliga kursfordringar
(närvaro, aktivt deltagande i seminarier) och dessutom erhållit betyget godkänd på
den skriftliga examinationsuppgiften. För betyget väl godkänd krävs att studenten
fullgjort samtliga kursfordringar (närvaro, aktivt deltagande i seminarier) och
dessutom erhållit betyget väl godkänd på den skriftliga examinationsuppgiften.
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Kurslitteratur och övriga läromedel
Redovisas i bilaga.
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 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.

