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Kursplan  
 

Kursens benämning: Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Metod 

  

Engelsk benämning: Intermediate Course War Studies, Methods  
 

Kurskod: 1OP450  

Gäller från:  Höstterminen 2016  

Fastställd:  Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens 

kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2016-04-21 och reviderad 2017-09-28.  

Institution:  Militärvetenskapliga institutionen, MVI  

Ämne:  Krigsvetenskap  

Nivå:  Grundnivå  

Omfattning:  7,5 hp  

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen:  

Grundkurs Introduktion till krigsvetenskap, Grundkurs krigsvetenskap Mark- /Marin-

/Lufttaktik teori, och Grundkurs krigsvetenskap Översiktskurs militärstrategi.  

 

Huvudområde:  

Krigsvetenskap  

 

Successiv fördjupning:  

G1F, grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.  

 

Fördjupningsnivå:  

Fortsättningskurs  

 

Kursens innehåll och upplägg:  

Kursen syftar till att öka studentens förmåga att göra självständiga och kritiska 

bedömningar, bland annat resonemang kring validitet och reliabilitet och genom att söka 

och värdera vetenskaplig kunskap. Kursen förbereder också studenten på att genomföra 

egna vetenskapliga undersökningar av mindre omfång, varför kursens övergripande 

tematik utgår ifrån forskningsprocessens olika led. Kursen är bred i meningen att den är 

en översikt över olika ansatser av vetenskapliga perspektiv, forskningsdesign och 

datainsamlingstekniker samt en fördjupning och breddning av tidigare metodkunskaper. 

Under kursen behandlas även grundläggande forskningsetiska frågeställningar.  

 

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och seminarier. Ett besök vid 

krigsarkivet ingår, syftande till att introducera arkivmaterial som källmaterial. Under 

kursen fokuseras på kvantitativa metoder, innehållsanalyser, tolkningsfrågor och 

idéhistoriska ansatser, jämförande fallstudier samt diskursanalys.  
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Kursens lärandemål:  

Efter kursen förväntas studenten kunna:  

 

Kunskap och förståelse  

- Redogöra för olika metodansatser inom krigsvetenskap  

- Identifiera och diskutera för- och nackdelar med olika metodansatser för olika typer av 

krigsvetenskapliga forskningsproblem  

- Diskutera tendens och tolkning i olika sätt att insamla (t.ex. enkäter, intervjuer, arkiv) 

och analysera data  

 

Färdighet och förmåga  

- Använda kvalitativa och kvantitativa data för att dra hållbara slutsatser  

- Muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, vetenskapliga problem 

och lösningar  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

- Diskutera  betydelsen av kritik, olika kunskapsformer, metoder och vetenskapligt 

förhållningssätt ur ett professionsperspektiv  

- Diskutera forskningsetiska frågor kopplat till olika metodansatser  

 

Kunskapskontroll och examination:  

Kursen examineras genom aktivt deltagande på obligatoriska seminarier och genom fyra 

skriftliga inlämningsuppgifter. Examinator kan besluta om komplettering för att betyget 

godkänd på kursen ska kunna uppnås. 

 

Antal examinationstillfällen:  

Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.  

 

Betyg:  

Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: väl godkänd, godkänd och 

underkänd.  

 

För betyget väl godkänd på kursen krävs dels väl godkänt på två av fyra av de skriftliga 

inlämningsuppgifterna, dels aktivt deltagande vid seminarierna.  

 

För betyget godkänd på kursen krävs dels godkänt på samtliga skriftliga inläm-

ningsuppgifter, dels aktiv deltagande vid seminarierna.  

 

Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen ska kunna 

uppnås.  

 

Betygskriterier  

Enligt kursbeskrivning. 

 

Kurslitteratur och övriga läromedel  

Enligt bilaga 1.  
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Övergångsbestämmelser  

När en kurs inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt ändrats har studenten rätt 

att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.  

 

Övrigt  

Kursen ges inom Officersprogrammet.  

Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och ligger 

till grund för eventuella förändringar av kursen. 


