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Kursplan  
 

Kursens benämning: Resiliens i antropocenen  

 

Engelsk benämning: Resilience in the Anthropocene 

 

Kurskod:  2PK089    

Gäller från:  Vårterminen 2020   

Fastställd:  Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens 

kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2019-06-17   

Institution:  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) 

Ämne:  Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 

Nivå:  Avancerad nivå 

Omfattning:  7,5 hp 

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen  

Antagen till masterprogrammet i politik och krig  

 

Huvudområde  

Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet 

 

Successiv fördjupning  

A1N avancerad nivå har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. 

 

Fördjupningsnivå  

 

Kursens innehåll och upplägg  

Människans påverkan på vår planet är nu allmänt faktum och beskrivs allt oftare 

med begreppet ”antropocenen” – en geologisk epok som definieras av människans 

inverkan på klimatet. När vi successivt erkänner vårt kollektiva ansvar inom 

antropocenen har potentiella lösningar också tagits fram för att hantera och 

förbereda inför framtida krissituationer. En av de mest centrala politiska idéerna 

som utvecklats i denna process är ”resiliens” (eller ”motståndskraft”). Oavsett om 

det är EU: s utrikespolitiska strategi, Parisavtalet eller målen för hållbar 

utveckling så har resiliens varit den gemensamma nämnaren. Men vad menas 

egentligen med resiliens? Hur sprids och emottas det? Är det något bra? Ska vi ha 

ytterligare resiliens? Och vilka är konsekvenserna av resiliens? Denna kurs utgår 

från olika vetenskapliga definitioner av resiliens (till exempel hållbarhet, 

anpassning, styrelseform) i syfte att kritiskt granska användningen av begreppet i 

antropocenen.  

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Katastrofriskreducering/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Katastrofriskreducering/
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Undervisningen sker i form av föreläsningar, självstudier och seminarier. 

  

Kursens lärandemål 

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 

 kritiskt diskutera begreppen risk och resiliens med särskilt fokus på 

resiliens i förhållande till antropocenen 

 kritiskt analysera möjligheter och begräsningar i tillämpningen av 

specifika definitioner av resiliens inom olika policyområden 

 redogöra för de mångfacetterade kopplingar som finns mellan politik, 

risk och resiliens. 

 

Kunskapskontroll och examination  

Kursen examineras genom individuella skriftliga seminarieuppgifter samt ett 

avslutande kurspapper på ett givet ämne.  

 

Aktiv närvaro vid seminarier är obligatorisk. Student som uteblir från mer än ett 

obligatoriskt moment kan ej bli godkänd på kursen utan får delta nästa gång 

kursen ges. Ett (1) frånvarotillfälle ska ersättas av en (skriftlig eller muntlig) 

uppgift.  

 

Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska 

kunna uppnås.  Studenten har tre arbetsdagar för komplettering efter det att 

kompletteringsuppgift meddelats, om inte särskilda och av examinator godkända 

skäl föreligger. Sent inkomna kurspapper betygssätts inte om inte särskilda och av 

examinator godkända skäl föreligger.  

 

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  

Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.  

 

Betyg  

Betygssättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd 

(G) och Underkänd (U). Betygskriterier redovisas i bilaga. 

 

På obligatoriska moment och seminarier ges betyget G eller U. 

  

På den skriftliga inlämningsuppgiften ges betyget VG, G eller U. 
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För betyget G på kursen krävs betyget G på inlämningsuppgiften, samt betyget G 

på övriga examinerande moment. 

 

För betyget VG på kursen krävs betyget VG på den skriftliga 

inlämningsuppgiften, samt betyget G på övriga examinerande moment. 

 

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.  

 

Kursen ges på engelska.  

 

Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och 

ligger till grund för eventuella förändringar av kursen. 

 

 

 


