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Kursplan
Kursens benämning:
Fortsättningskurs i Militärhistoria
Engelsk benämning:
Military history – intermediate course
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1MH035 (fristående kurs)/1FK035 (kurs inom program)
VT 2017
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2016-09-12
Militärvetenskapliga institutionen
Militärhistoria
Grundnivå
30 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Grundkurs i militärhistoria alternativt i historia eller ekonomisk historia
Huvudområde
Historia med inriktning mot militärhistoria
Successiv fördjupning
G1F
Fördjupningsnivå
Fortsättningskurs
Kursens innehåll och upplägg
Delkurs 1 ”Från Krim till Krim. Rysk militärhistoria, 1860-2015” (7,5 hp)
behandlar samspelet mellan militär och samhällelig utveckling i Ryssland.
Delkurs 2 ”Underrättelsefunktionens framväxt, uppbyggnad och utmaningar” (7,5
hp) belyser den moderna underrättelsetjänstens framväxt. Fortsättningskursens
andra del introducerar det historievetenskapliga hantverket. Det åstadkoms genom
en metodkurs (7,5 hp) och författandet av ett självständigt arbete (B-uppsats) om
7,5 hp. I metodkursen ingår grundläggande utbildning vad gäller att formulera
forskningsproblem och ställa vetenskapliga frågor. Vidare ges grundläggande
kunskaper i metodiskt arbetssätt, behandling av källmaterial utifrån källkritikens
grunder, vetenskaplig framställning och formalia. Här diskuteras också vad som
kännetecknar det akademiska ämnet militärhistoria. Uppsatskursen fullföljs
genom framställning och ventilering av vetenskapligt dokumenterat självständigt
arbete (B-uppsats). På delkurs 1–3 genomförs undervisningen i huvudsak genom
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seminarier och föreläsningar. Dessutom ges utbildning i informationssökning i
arkiv och databaser samt övning i handskriftsläsningens elementa. På delkurs 4
genomförs undervisning i seminarier och genom individuell handledning.
Fortsättningskursens delkurser:
1. Från Krim till Krim. Rysk militärhistoria, 1860-2015 (From Crimea to
Crimea. Russian Military History, 1860–2015)
7,5 hp
2. Underrättelsefunktionens framväxt, uppbyggnad och utmaningar
(Military intelligence: the origins, structure and challenges)
7,5 hp
3. Metod och teori (Theory and Methodology)
7,5 hp
4. Uppsatsskrivande och uppsatsventilering
(Thesis in Military History)
7,5 hp
Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
Kunskap och förståelse
 diskutera militärhistorieämnets plats inom historievetenskapen (delkurs 14)
 redogöra för hur historiografisk bakgrund och användandet av olika typer
av källmaterial påverkar den vetenskapliga litteraturen i militärhistoria
(delkurs 1-4)
 på ett grundläggande plan redogöra för Rysslands militära historia sedan
mitten av 1800-talet (delkurs 1)
 beskriva de grundläggande komponenterna i underrättelsesystemet samt de
historiska huvudlinjerna i underrättelsefunktionens utveckling (delkurs 2)
 Uppvisa grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper vad gäller
vetenskaplig historisk metod och uppsatsskrivning (delkurs 3-4)
Färdighet och förmåga
 formulera vetenskapliga problem i militärhistoria på en grundläggande
nivå (delkurs 3-4)
 ordna argument till förklarande beskrivningar av sammanhang (delkurs 14)
 på grundläggande nivå diskutera vetenskapliga problem muntligt och
skriftligt (delkurs 1-4)
 tillämpa grunderna i vetenskaplig historisk metod och uppsatsskrivning
genom att självständigt färdigställa ett självständigt arbete (delkurs 3-4)
 tillämpa ett grundläggande forskningsetiskt arbetssätt (delkurs 3-4)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 visa förmåga att i muntlig och skriftlig form kommunicera och diskutera
militärhistoriska forskningsfrågor (delkurs 1-4)
 tillämpa källkritikens grunder i ett självständigt arbete (delkurs 3-4)
 självständigt kunna identifiera forskningsetiska problem i egna texter och
kurslitteraturen (delkurs 3-4)
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Kunskapskontroll och examination
Delkurserna 1-3 examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier
och skriftliga tentamina. Delkurs 4 examineras genom aktivt deltagande i
obligatoriska seminarier, uppsatsförfattande och opposition på uppsats.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd ska 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.

