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Kursplan
Kursens benämning:
Grundkurs i Militärhistoria
Engelsk benämning:
Basic Course in Military History
Kurskod:
1MH027 (fristående kurs), 1FK028 (inom program)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Denna kursplan är beredd av ämnesrådet i militärhistoria vid Försvarshögskolan
2016-05-16. Kursplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2015-09-24 och reviderad 2016-06-15.
Institution:
Militärvetenskapliga institutionen
Ämne:
Militärhistoria
Nivå:
Grundnivå
Omfattning: 30 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Historia A och Engelska B, alternativt antagen till Försvarshögskolans
kandidatprogram
Huvudområde
Historia med inriktning mot militärhistoria
Successiv fördjupning
G1N
Fördjupningsnivå
Grundkurs
Kursens innehåll och upplägg
Kursen behandlar krigföringens utveckling och relationen krigsmakt, stat och
samhälle i olika delar av världen från forntiden fram till idag. Kursen är uppdelad
i tre kronologiska samt ett tematiskt fördjupningsmoment: antiken-medeltiden,
tidigmodern tid, modern tid samt säkerhet och militär makt kring Östersjön. Varje
moment innehåller, utöver en militärhistorisk-kronologisk översikt, ett teori- och
metodinslag. Under delkurs 1 introduceras källkritikens grunder. Under följande
delkurser (2-4) tillämpas dessa källkritiska resonemang med allt högre
progression. Delkurserna 2-3 innehåller fördjupning i genus och krigföring.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och
studiebesök.
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Kursen består av följande delkurser:
1. Från krigarband till kondottiärer – krig och samhälle fram till medeltidens slut
(From Warrior Bands to Condottieri,– War and Society until the End of The
Middle Ages) 7,5 hp
Delkursen behandlar militärhistorien från den neolitiska revolutionen fram till
cirka 1500. Tyngdpunkten ligger på de antika medelhavscivilisationerna samt det
medeltida Västeuropas militärhistoria.
2. Krut, knektar och kungar – krig och samhälle 1500–1815 (Gunpowder,
Soldiers and Kings – War and Society 1500–1815) 7,5 hp
Delkursen behandlar den tidigmoderna epoken (1500–1815) med fokus på
krigföringens tekniska och politiska utveckling i samband med framväxten och
införandet av den breda fronten av eldvapen, nya befästningar och stora flottor i
Europa. Perioden anses utgöra startpunkten för Europas globala dominans.
3. Järnvägar, värnplikt och kärnvapen – krig och samhälle efter 1815 (Railways,
Conscription, and Nuclear Arms – War and Society after 1815) 7,5 hp
Delkursen behandlar samspelet mellan ekonomisk produktivitet, teknisk
utveckling, samhällsorganisation och militärt tänkande. Perioden 1914–1989
ägnas särskild uppmärksamhet, liksom frågor rörande industriell beredskap och
utvecklingen av doktriner för flygstridskrafter samt mekaniserade förband.
4. Östersjön – strategi, operationer och taktik ur ett historiskt perspektiv (The
Baltic Sea – Strategy, Operations and Tactics from a Historical Perspective)
Kursen behandlar Östersjöregionens militärhistoria med tyngdpunkt på
utvecklingen under de senaste 200 åren och med utgångspunkt i strategiska,
operativa och taktiska förhållanden. De specifika företeelser som präglar
krigföring i Östersjöregionen – öarna, skärgårdsterrängen och de korta avstånden,
ägnas särskild uppmärksamhet.
Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
 redogöra för historiska och militärhistoriska sammanhang utifrån ett
studium av politiska, kulturella, ekonomiska, sociala och militära
förhållanden (gäller delkurs 1-3)
 redogöra för grundläggande moment i historiska och militärhistoriska
skeenden (gäller delkurs 1-3)
 förklara hur militärhistorisk teoribildning påverkar förståelsen av krig i ett
historiskt perspektiv (gäller delkurs 1-3)
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förklara hur olika teoretiska perspektiv påverkar förståelsen av krig i ett
historiskt perspektiv (gäller delkurs 1-3)
förklara kronologiska samband, sammanhang och olika synsätt på
historisk förändring (gäller delkurs 1-3)
redogöra för källkritikens grunder (gäller delkurs 1)
tillämpa källkritiska resonemang på olika typer av källmaterial under
olika kronologiska perioder med allt högre svårighetsgrad (gäller delkurs
1-3)
förklara Östersjöområdets geopolitiska och strategiska roll i en global och
europeisk kontext, ur nutida och historiskt perspektiv (gäller delkurs 4)
redogöra för militäroperativa förhållanden i Östersjöområdet, ur nutida
och historiskt perspektiv (gäller delkurs 4)
diskutera hur militär förmåga skapas i Östersjöområdet utifrån skiftande
samhälleliga och teknologiska förutsättningar, ur nutida och historiskt
perspektiv (gäller delkurs 4)

Förmåga och färdigheter
 såväl muntligen som skriftligen redogöra för och diskutera
militärhistoriska problem (gäller delkurs 1-3)
 analysera källtexter från olika epoker och av olika karaktär, ställa dessa
mot varandra och framställa resultaten såväl muntligen som skriftligen
(gäller delkurs 1-3)
 redogöra för och diskutera militärhistoriska frågeställningar utifrån
vetenskaplig litteratur (gäller delkurs 1-3)
 såväl muntligen som skriftligen argumentera för olika synsätt gällande
historisk förändring (gäller delkurs 1-3)
 muntligen och skriftligen redogöra för, analysera och diskutera
sammanhang, perspektiv och problemställningar när det gäller strategi,
operationer och taktik utifrån vetenskaplig litteratur (gäller delkurs 4)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 analysera militärhistoriska problem utifrån en vetenskaplig-kritisk attityd
(gäller samtliga delkurser)
 värdera och källkritiskt granska militärhistorisk litteratur (gäller samtliga
delkurser)
 kunna inta ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt på grundläggande
nivå (gäller samtliga delkurser)
 analysera och värdera olika aspekter av krigföring och militär
resursanvändning i Östersjöregionen (gäller delkurs 4)
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Kunskapskontroll och examination
Samtliga delkurser examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier
och skriftliga tentamina. Examinator kan besluta om komplettering för att betyget
godkänd skall kunna uppnås.
Antal examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är inte begränsat.
Betyg
Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala:
Väl godkänd (VG)
Godkänd (G)
Underkänd (U)
För betyget VG på kursen krävs VG på minst tre delkurser.
Betygskriterier enligt kursbeskrivning.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteraturen redovisas i bilaga inför kursens start.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten
rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna
kursplan.
Övrigt
Kursen ges inom Försvarshögskolans kandidatprogram samt som fristående kurs.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg, och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

