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Kursplan 
 

Kursens benämning: Påbyggnadskurs Krigsvetenskapliga analysinriktningar  

 

Engelsk benämning: Advanced Course War Studies Analytical Traditions in War 

Studies  

 
Kurskod:  1OP458 

Gäller från:  Vårterminen 2018 

Fastställd:  Denna kursplan är fastställd av Forskning- och utbildningsnämndens 

kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2017-02-28 och reviderad 2017-12-18.  

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, Grundkurs krigsvetenskap Översiktskurs Militärstrategi, 

Grundkurs krigsvetenskap Mark-/Marin-/Lufttaktik tillämpning, Fortsättningskurs 

krigsvetenskap Metod, Fortsättningskurs krigsvetenskap Irreguljär krigföring, 

Fortsättningskurs krigsvetenskap Uppsats, Fortsättningskurs krigsvetenskap 

Mark-/ Marin-/Lufttaktik tillämpning. 

 

Huvudområde:  

Krigsvetenskap 

 

Successiv fördjupning:  

G2F, grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.  

 

Fördjupningsnivå:  

Påbyggnadskurs 

 

Kursens innehåll och upplägg:  

Kursen syftar till att ge en kunskapsfördjupning inom del av forskningen inom 

krigsvetenskap. Studenten följer en av endera armé-, marin- eller luftfördjupning. 

Kursen ska: (1) ge en fördjupad förståelse för vetenskapliga perspektiv på krig och 

krigföring, (2) förbereda studenten för det självständiga arbetet genom att ge denna 

möjlighet att fördjupa sig inom en del av den forskning som utgör kunskapsläget, 

(3) ge studenten möjlighet att förstå hur teori och metod används inom olika forsk-

ningstraditioner och (4) själv kunna identifiera och problematisera olika meto-

dologiska vägval i forskningen. 

 



   2 (3) 

Datum  

2017-12-18 

 

 

 

 

Kursen består av tre block: a) forskning som utgår från mer klassisk positivistisk 

förklarande, tradition och inkluderar forskning baserad på kvantitativ metod, b) 

jämförande fallstudier och innehållsanalys samt c) forskning som utgår från herme-

neutisk tradition och forskning baserad på diskursanalys, gender samt andra 

förståelseinriktade ansatser.  

 

Kursen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier, där seminarierna har 

en central roll.  

 

Kursens lärandemål:  

Efter kursen förväntas studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 

- Analysera och kategorisera olika forskningstraditioner/tankeskolor inom 

krigsvetenskap.   

Färdighet och förmåga 

- Kritiskt granska forskning om mark-, marina eller luftoperationer 

- Problematisera olika perspektiv på mark-, marina, eller luftoperationer 

utifrån olika metodansatser. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- Tillämpa ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt för att problematisera 

relationen mellan yrkesutövning och vetenskap. 

 

Kunskapskontroll och examination:  

Kursen examineras genom aktivt deltagande på obligatoriska seminarier och en av-

slutande, självständigt författad, skriftlig inlämningsuppgift på ett för kursen 

centralt tema där studenten beskriver, kategoriserar och värderar en del av det 

krigsvetenskapliga kunskapsläget.  

 

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

kunna uppnås. 

 

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 enligt en tregradig betygsskala: väl godkänd, godkänd och 

underkänd.  

 

För betyget väl godkänd på kursen krävs dels väl godkänt på den skriftliga 

inlämningsuppgiften, dels aktivt deltagande på seminarierna. 
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För betyget godkänd på kursen krävs dels godkänt på den skriftliga inlämnings-

uppgiften, dels aktivt deltagande vid seminarierna. 

 

 

Betygskriterier 

Enligt kursbeskrivning. 

 

Kurslitteratur och övriga läromedel:  

Enligt bilaga 1. 

 

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 ramen för Officersprogrammet. Kursen kan ges som uppdrags-

utbildning för uppdragsstuderande ur Försvarsmakten efter årlig överenskom-

melse med Försvarshögskolan.  

 

Kursen har en stor del engelskspråkig litteratur och viss undervisning genomförs 

på engelska. 

 

Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och 

ligger till grund för eventuella förändringar av kursen. 

 

Denna kursplan ersätter tidigare kursplan med kurskod 1OP414. 

 

 


