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Kursplan
Kursens benämning: Folkrätt i kris och konflikt
Engelsk benämning: International Law in Crises and Conflict
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1FR004 (fristående kurs), 1FK039 (valbar kurs inom program)
HT2017
Kursplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2017-02-16.
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL)
Juridik och rättsvetenskap
Grundnivå
30 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Samhällskunskap A och Engelska B.
Huvudområde
Juridik med inriktning folkrätt
Successiv fördjupning
G1N
Fördjupningsnivå
Grundkurs
Kursens innehåll och upplägg
Kursinnehåll:
Det övergripande målet med kursen är att studenterna ska erhålla kunskap om det
folkrättsliga systemet, med särskild tonvikt på kris och konflikt.
Kursen är indelad i fyra moduler. Den första modulen består av en introduktion till
folkrättens system och struktur, och berör dessutom folkrättens relation till andra
vetenskaper, bland annat statsvetenskap. Här diskuteras också aktuella trender
utvecklingar på det folkrättsliga området. Kursen fokuseras därefter på folkrätt i kris
och konflikt. I modul två ges studenterna en introduktion till mänskliga rättigheter. I
modul tre behandlas konfliktpreventionens folkrätt med särskilt fokus på FN-stadgan
och reglerna om våldsförbudet i internationella relationer. Modul fyra fokuseras på
folkrätten för militära operationer, både i väpnad konflikt (krigets lagar) och i
fredsoperationer. Kursen kommer att till stor del ges på engelska.
Kursupplägg:
Del I (15hp)
1.
Folkrättens grunder (Foundations of International Law)
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2.
Mänskliga rättigheter (Human Rights)
Del II (15hp)
3.
Konfliktpreventionens folkrätt (särskilt FN-stadgan) (Conflict Prevention Law
(particularly UN Charter)
4.
Folkrätten för militära operationer (Law of Military Operations)
Kursens moduler inleds med föreläsningar där innehållet i varje modul introduceras.
Varje modul avslutas med ett obligatoriskt lärarbedömt seminarium. Inför varje
seminarium förbereder studenterna en uppgift, individuellt eller i grupp, som ska
presenteras muntligt eller skriftligt på seminariet. Studenterna indelas i grupper för att
förbereda seminarierna. En skriftlig examination genomförs efter modul 1- 2 (Del I)
respektive efter modul 3- 4 (del II).
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- identifiera och muntligt och skriftligt beskriva folkrättens grundläggande
principer och de särskilda ämnesområden som ingår i kursen med fokus på
folkrätten i kris och konflikt, såsom konfliktprevention med inriktning på FNstadgan, de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten.
- tillämpa det folkrättsliga regelverket som behandlas under kursen på konkreta
fall och muntligen argumentera för olika folkrättsliga lösningar.
- självständigt samt tillsammans med andra lösa utvalda sammansatta problem
inom folkrättens område.
- presentera en lösning på ett valt folkrättsligt problem muntligt och skriftligt.
- självständigt kritiskt resonera kring folkrättens roll i det internationella
samfundet.
- muntligen och skriftligen redogöra för akgrunden till de folkrättsliga reglernas
framväxt.
- beskriva och därigenom förklara olika staters och andra aktörers inställning till
folkrätt.
Kunskapskontroll och examination
Examination sker genom deltagande i examinerande seminarier och genom två
skriftliga tentamina.
Del I - Examination sker genom en avslutande salsskrivning och genom skriftliga
eller muntliga seminarieuppgifter för varje modul. Aktivt deltagande i seminarier är
obligatoriskt.
Del II - Examination sker genom en avslutande salsskrivning och genom skriftliga
eller muntliga seminarieuppgifter för varje modul. Aktivt deltagande i seminarier är
obligatoriskt.
De skriftliga tentamina genomförs i form av salskrivningar och omfattar tillsammans
15 högskolepoäng. De examinerande seminarierna omfattar 15 högskolepoäng. De är
obligatoriska och kräver aktiv närvaro.
Nedan specificeras övergripande riktlinjer för hela kursen.
-

Examinationsuppgifterna bedöms utifrån betygskriterier som skriftligt delas ut av
kursansvarig vid kursstart.
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-

-

Läraren avgör om var och en har fullgjort kravet på aktivt deltagande som
innebär att studenten deltar i diskussionerna och muntligt relaterar till aktuellt
tema.
Student som uteblir från mer än ett obligatoriskt moment per kurs kan som
huvudregel ej bli godkänd på kursen. I undantagsfall, beroende avhändelser
utanför studentens kontroll, kan uteblivelse från två obligatoriska moment
accepteras. Frånvaro ska ersättas av en (skriftlig eller muntlig) uppgift. Annan
kompensationsuppgift kan förekomma, enligt särskilda anvisningar från
examinator.
Student som uteblir från fler än tillåtet antal obligatoriska moment får närvara vid
de missade obligatoriska momenten vid nästa kurstillfälle.
Examinator kan besluta om att en examinationsuppgift som ej uppnår betyget
godkänt i vissa fall kan kompletteras med muntlig eller skriftlig uppgift. Sådan
uppgift ska inlämnas eller presenteras inom tre arbetsdagar räknat från det att
examinatorn förmedlar uppgift.
Alternativa examinationsformer kan förekomma för studenter i behov av särskilt
stöd.

Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges på kursen.
Examinationen på de obligatoriska seminarierna ger betygen Godkänd och
Underkänd. För slutbetyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd
på de två skriftliga tentamina samt Godkänd på de obligatoriska seminarierna. För
slutbetyget Godkänd krävs betyget Godkänd på de två skriftliga tentamina samt på de
obligatoriska seminarierna.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligt ändras, har studenten
rätt att en gång per termin under en treterminersperiod examineras enligt denna
kursplan.
Övrigt
Kursen ges som fristående kurs samt som valbar kurs inom Försvarshögskolans
kandidatprogram.
En stor del av kursen ges på engelska.
Avslutad kurs utvärderas genom en skriftlig utvärdering. Utvecklingsarbete bedrivs i
samråd med studeranderepresentanter. Förslag till reformer behandlas i
lärarkollegium och föredras i ämnesråden som beslutar om eventuella förändringar.

