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Behörighetskrav
Historia A eller samhällskunskap A.

Kursens huvudsakliga innehåll och upplägg
Kursen behandlar samtida krigföring genom att studera hur militära resurser organiseras och används i dagens värld, liksom vilka
möjligheter och begränsningar som finns för deras utnyttjande. Syftet med kursen är att ge en introduktion i moderna militära
konflikter utifrån såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. I kursen ingår också utbildningsmoment om hur militära
konflikter kan analyseras.
Under kursen kombineras föreläsningar och självstudier i syfte att förstå samtida krigföring utifrån ett historiskt perspektiv. Här
introduceras olika perspektiv på krigföring, exempelvis reguljära respektive irreguljära konflikter. Seminarierna fördjupar och
problematiserar kursens tematik samt övar den muntliga förmågan. Under kursen förekommer även olika typer av övningar i form
av krigsspel. Sammantaget skapar läraktiviteterna en helhet avseende samtida krigföring något som avslutas med en hemtentamen
som övar den skriftliga förmågan.

Lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
visa insikt om hur militära maktresurser organiseras och används utifrån ett historiskt perspektiv,
visa insikt om möjligheter och begränsningar för hur militära maktresurser unyttjas idag,
visa kunskap om likheter och skillnader mellan reguljär och irreguljär krigföring.
Förmåga och färdigheter
muntligen och skriftligen redogöra för, analysera och diskutera militära maktresursers användning i olika kontexter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
kritiskt och systematiskt förhålla sig till olika aspekter rörande samtida krigföring,
visa insikt avseende samtida krigförings etiska dimensioner.

Undervisningsformer
Seminarier
Föreläsningar
Självstudier
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Övningar

Examination
Samtida krigföring
Omfattning: 10.0 Högskolepoäng
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Kursen examineras genom aktivt och konstruktivt deltagande i obligatoriska seminarier inklusive krigsspel. På dessa används
betygsskalan U och G. Kursen examineras också genom en individuell skriftlig hemtentamen. På denna används betygsskalan U, G
och VG.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska kunna uppnås. Studenten har tre arbetsdagar för
komplettering efter det att kompletteringsuppgift meddelats, om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger. Sent
inkomna examinationer betygssätts inte om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.

Betyg
Betygssättning sker genom en tregradig betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) för hementamen och
tvågradig betygsskala: Underkänd (U) och Godkänd (G) för seminarier. Betygskriterier redovisas senast vid kursstart.
För att uppnå betyget VG på kursen krävs betyget Väl godkänd (VG) på hemtentamen och Godkänd (G) på seminarierna.

Antal examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är inte begränsat.

Begränsningar examen
Kursen kan inte ingå i en examen vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en
treterminsperiod examineras enligt denna kursplan

Övrigt
Kursen ingår i introduktionsterminen i Försvarshögskolans kandidatprogram men kan också ges som fristående kurs.
Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, får
examinator besluta om alternativa examinationsformer för studenten.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och ligger till grund för eventuella förändringar
av kursen.
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