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Kursplan för kurs på forskarnivå 
 

Kursens benämning 

Krigsvetenskapens teorier, framväxt och moderna forskningsinriktningar  

 

Engelsk benämning 

War Studies: Theories, Development and Modern Research Debates 
 

 

Kurskod: 3FN0003 

Fastställd:  Denna kursplan är beredd av Forsknings- och Utbildningsnämndens (FoUN) 

forskningsutskott 2017-05-30 och fastställd av FoUN:s kursplaneutskott 2017-08-

24 vid Försvarshögskolan. 

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

Omfattning:  15 hp  

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 

Antagen till forskarutbildning på nationell eller internationell högskola eller 

universitet.  

Kursens innehåll 

Denna inledande kurs på forskarutbildningen syftar till att ge en fördjupad förstå-

else för det vetenskapliga studiet av krig inom ramen för ämnet krigsvetenskap. 

Kursen behandlar ämnets framväxt och moderna forskningsinriktningar genom att 

fokusera på centrala teorier om krig, krigföring och hur militära resurser används, 

skapas och leds.  

 

Den första delen av kursen består av en seminarieserie där doktoranden läser och 

diskuterar centrala verk i olika krigsvetenskapliga forskningsinriktningar, 

inkluderande genus och andra kritiska perspektiv. I diskussionen förväntas 

doktoranden kunna placera de centrala texterna i en historisk kontext. På så sätt får 

doktoranden en förståelse för ämnets framväxt och idéhistoria och hur denna i 

mångt och mycket speglar utvecklingen av samhällsvetenskaperna i stort. Utifrån 

detta skapas en fördjupad förståelse för hur krigsvetenskap avgränsas och bidrar till 

forskning i närliggande discipliner.  

 

Den andra delen av kursen består i att aktivt delta i det krigsvetenskapliga 

seminariet på Försvarshögskolan. På så sätt kommer man i kontakt med moderna 

forskningsinriktningar i ämnets hela bredd. Kursen examineras dels genom aktivt 

deltagande på seminarierna, dels genom framläggande av den s.k. introduktions-

uppsatsen (innehållande bl.a. problemformulering, en kartläggning av kunskaps-

läget där det tilltänkta avhandlingstemat positioneras inom fältet samt utkast på 

teori- och metodavsnitt) på det krigsvetenskapliga seminariet. 
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Lärandemål 

Efter avslutad utbildning förväntas doktoranden kunna:  

 identifiera släktskap mellan olika krigsvetenskapliga teorier och 

forskningsinriktningar 

 kontextualisera krigsvetenskapliga teoriers framväxt 

 analysera trender och centrala debatter i den krigsvetenskapliga 

idéhistorien 

 relatera sin egen forskning till såväl äldre som modern krigsvetenskaplig 

forskning.  

Kunskapskontroll och examination 

Examination och slutgiltigt kursbetyg baseras på doktorandens prestation på 

följande två delexaminationer:  

 En skriftlig introduktionsuppsats som presenteras på det 

krigsvetenskapliga seminariet 

 Aktiv och konstruktiv närvaro på de två seminarieserierna för att 

därigenom bidra till forskningsmiljön i krigsvetenskap. 

 

För Godkänt betyg på kursen krävs godkänt betyg på samtliga två delexamina-

tioner. 

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

kunna uppnås. 

 

Frånvaro vid obligatoriska seminarier kan efter examinators beslut kompenseras 

genom inlämning av skriftlig kompletteringsuppgift.  

Betyg 

Betyg ges som G eller U.  

Övrigt 

Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och 

ligger till grund för eventuella förändringar av kursen. Kursen kan komma att ges 

på engelska, helt eller delvis.  


