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Kursplan
Kursens benämning:
Påbyggnadskurs i Militärhistoria
Engelsk benämning:
Advanced Course in Military History
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1MH036 (fristående kurs), 1FK040 (kurs inom program)
HT 2018
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2017-04-04.
Militärvetenskapliga institutionen
Historia med inriktning mot militärhistoria
Grundnivå
30 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Fortsättningskurs i militärhistoria, alternativt i historia, ekonomisk historia,
underrättelseanalys, militärteknik, krigsvetenskap eller ledningsvetenskap.
Huvudområde
Historia med inriktning mot militärhistoria
Successiv fördjupning
G2E
Fördjupningsnivå
Påbyggnadskurs
Kursens innehåll och upplägg
I centrum för påbyggnadskursen står det självständiga arbetet med uppsatsen.
Genom fördjupade studier i metod och teori utvecklas det vetenskapliga
förhållningssättet, för att studenten under kursen självständigt ska författa en
vetenskaplig uppsats. Kursen består av tre delkurser: en metod- och teorikurs, en
kurs i forskningslägesproblematisering samt författande av en uppsats i
militärhistoria.
I metod- och teorikursen fokuseras användandet av teorier och övergripande
perspektiv inom militärhistoria, vetenskaplig metodik, argumentation för
vetenskaplig relevans, formulering av relevanta forskningsfrågor samt empirisk
analys. Forskningslägeskursen syftar till att problematisera och bygga upp
forskningsläget kring uppsatsens ämne i fråga om metod, teori och frågeställning.
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I författandet av uppsatsen ska studenten visa att denne praktiskt behärskar de
grundläggande delarna i metod- och teorikursen.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier med gruppövningar som
föregåtts av självständigt arbete med instuderingsfrågor.
Kursens delkurser:
1. Metod och teori (Theory and Methodology)
2. Forskningslägesorientering (Literature Course)
3. Militärhistorisk uppsats (Thesis in military history)

7,5 hp
7,5 hp
15 hp

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
Kunskap och förståelse (avser samtliga delkurser 1–3)
 tillämpa militärteoretiska såväl som praktiska insikter på ett källmaterial
 på vetenskaplig grund, redogöra för historiografiska perspektiv och relatera
detta till olika vetenskapliga traditioner
 redogöra för hur valet av teoretiskt perspektiv påverkar resultatet och
utformningen av en studie
 problematisera ett forskningsläge i förhållande till den egna uppsatsens
syfte, frågor, metod och teoribildning (gäller endast delkurs 3)
Förmåga och färdigheter (avser delkurser 2–3)
 självständigt diskutera vetenskapliga problem i tal och skrift på en fördjupad
nivå
 analytiskt och kritiskt ordna teori och empiri till förklarande beskrivningar
av historiska sammanhang
 självständigt formulera vetenskapliga problem
 definiera ett forskningsläge samt kritiskt förhålla sig till detta (gäller delkurs
2)
 självständigt färdigställa en uppsats med teoretisk koppling, ett utvecklat
forskningsläge, en empirisk, metodiskt genomförd och till teorin kopplad
studie med analys (gäller endast delkurs 3)
Värderingsförmåga och förhållningssätt (avser samtliga delkurser 1–3)
 redogöra för och kunna tillämpa en vetenskapligt-kritisk hållning
 värdera metod- och teorianvändning i relation till vetenskapliga
frågeställningar
 visa kunskap om forskningsetiska problem
Kunskapskontroll och examination
Delkurs 1 examineras genom obligatoriska seminariediskussioner och
hemtentamen.
Delkurs 2 examineras genom skriftlig inlämningsuppgift och muntlig tentamen.
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Delkurs 3 examineras genom författande av egen vetenskaplig uppsats,
seminariebehandling av densamma samt opponering på en vetenskaplig uppsats.
Studenten har, om särskilda skäl inte föreligger, rätt till handledning endast första
gången studenten är registrerad på kursen. Därefter ges handledning endast i mån av
resurser.
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 delkurs Militärhistorisk uppsats samt
ytterligare en delkurs.
Betygskriterier
Kursens betygskriterier redovisas i kursbeskrivningen.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteraturen redovisas i bilaga inför varje delkurs.
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.

