Datum

2013-06-20
1 (5)

Kursplan
Kursens benämning: Samtida krigföring
Engelsk benämning: Contemporary Warfare
Kurskod: 1FK002
Gäller från: HT 2013
Fastställd: Denna kursplan är godkänd av ämnesrådet i militärhistoria vid Försvarshögskolan
2013-02-22 och fastställd av FoUN:s kursplaneutskott 2013-06-20.
Institution: Militärvetenskapliga institutionen.
Ämne: Historia med inriktning mot militärhistoria.
Nivå: Grundnivå.
Omfattning: 10 hp.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen: Engelska B samt
historia A eller samhällskunskap A.
Huvudområde: Historia med inriktning mot Militärhistoria.
Successiv fördjupning: G1N.
Fördjupningsnivå: Grundnivå I.
Kursens innehåll och upplägg: Kursen behandlar samtida krigföring genom att
studera hur militära resurser organiseras och används i dagens värld, liksom vilka
möjligheter och begränsningar som finns för deras utnyttjande. I kursen ingår
grundläggande utbildningsmoment om hur militära, geografiska och andra
förhållanden i insatsområden kan analyseras. Kursen ingår i introduktionsterminen
i Försvarshögskolans kandidatprogram och genomförs i samarbete med
Militärteknik.
Kursens lärandemål:
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:

Kunskap och förståelse:
ha grundläggande kunskaper om hur militära maktresurser organiseras och
används och vilka möjligheter och begränsningar som finns för deras utnyttjande i
dagens värld.
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Förmåga och färdigheter
kunna muntligen och skriftligen redogöra för, analysera och diskutera
sammanhang, perspektiv och problemställningar när det gäller militära
maktresurser och andra förutsättningar i ett insatsområde.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna värdera och kritiskt granska olika uppgifter rörande militära, geografiska
och andra förhållanden i ett insatsområde.
Kunskapskontroll och examination: All undervisning är obligatorisk om inte
annat meddelas i kursbeskrivningen vid kursstarten. Undervisningen sker i form
av föreläsningar, seminarier och övningar, eller i den form som kursansvarig
lärare föreskriver. Undervisningens form och omfattning kan anpassas till antalet
studenter på kursen. Kursen examineras genom seminariediskussioner och
skriftlig tentamen.
Antal examinationstillfällen: Vid underkännande av prov gäller att studerande
som fått betyget U har rätt att genomgå fyra ytterligare prov så länge kursen ges.
Antalet examinationstillfällen begränsas då det annars kan leda till ett orimligt
resursslöseri.
Studerande som fått lägst betyget G på prov får inte genomgå förnyat prov för
högre betyg. Studerande som fått betyget U på prov två gånger av en och samma
examinator har rätt att få en annan examinator utsedd för att bestämma betyg på
provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till
ämnesrådet i historia med inriktning mot militärhistoria vid Försvarshögskolan.
Betyg: Betygssättning sker enligt en tregradig målrelaterad betygsskala: Väl
godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U).
Betygskriterier
Kursens betygskriterier redovisas i bilaga 1.
Kurslitteratur och övriga läromedel: Kurslitteraturen omfattar handböcker och
vetenskaplig litteratur och omfattar totalt cirka 1 800 sidor. Kurslitteraturen
redovisas i bilaga 2.
Övergångsbestämmelser: När kursen inte längre ges eller kursinnehållet
väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en treterminers
period examineras enligt denna kursplan.
Övrigt: Kursen ingår i introduktionsterminen i Försvarshögskolans
kandidatprogram.
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom
landet genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i kursen.
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Bilaga 1 till kursplan Samtida krigföring: Betygskriterier
Som betyg används i denna kurs betygen VG, G och U. Betygen är en
sammanvägning av studenternas prestationer på seminarierna och skriftliga
tentamina. I denna sammanvägning väger tentamina tyngst och viktas till lägst 75 %
av betygsvärdet.
VG – Väl godkänd
För betyget Väl godkänt krävs att studenten visar prov på en kunskapsbas om
väsentliga militärhistoriska skeenden och sammanhang under behandlad period
samt har en god kunskap om hur militära förhållanden kan relateras till
allmänhistoriska politiska, sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden. Denna
kunskapsbas skall ta sig uttryck i studentens förmåga att såväl muntligen som
skriftligen redogöra för, analysera och diskutera militärhistoriska utvecklingslinjer,
sammanhang och problemområden utifrån vetenskaplig litteratur. Därutöver skall
studenten visa prov på en grundläggande förmåga att värdera teorier och
förklaringsmodeller utifrån deras giltighet, räckvidd och relevans.
Studenten skall visa att denne har goda insikter i grunderna för historisk metod
genom att med en kritisk-vetenskaplig attityd kunna värdera kurslitteraturen. För
betyget Väl godkänd innefattar detta en god förmåga att systematiskt vetenskapligtkritiskt värdera de källor och metoder som ligger till grund för kurslitteraturen.
Studenten skall vidare aktivt ha medverkat vid seminarierna och där visat prov
på att se en och samma problematik utifrån flera olika perspektiv. Studenten
förväntas utöver detta ha bidragit med substantiella inlägg och på ett konstruktivt
sätt lyfta fram förtjänster och brister hos de övriga seminariedeltagarnas
argumentation.
G – Godkänd
För betyget Godkänt krävs att studenten visar prov på en kunskapsbas om väsentliga
militärhistoriska skeenden och sammanhang under behandlad period samt har en
översiktlig kunskap om hur militära förhållanden kan relateras till allmänhistoriska
politiska, sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden. Denna kunskapsbas
skall ta sig uttryck i studentens förmåga att såväl muntligen som skriftligen
redogöra för, analysera och diskutera militärhistoriska utvecklingslinjer,
sammanhang och problemområden utifrån vetenskaplig litteratur.
Studenten skall vidare visa att denne har insikter i grunderna för historisk metod
genom att med en kritisk-vetenskaplig attityd kunna värdera den litteratur som används i kursen.
Studenten skall aktivt ha medverkat vid seminarierna och på ett nöjaktigt sätt
deltagit i seminariediskussionerna.

U -Underkänd
Studentens kunskaper och förmågor motsvarar inte de som krävs för betyget
Godkänd. Studenten får i enlighet med riktlinjerna i kursplanen genomgå
omtentamen. I de fall studenten inte varit närvarande vid seminarietillfällena och
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inte inkommit med skriftlig redovisning av seminarieuppgifterna kan även
kompletteringar av seminarieverksamheten krävas.

