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Utbildningsplan

Krig, kultur och samhälle - masterprogram i militärhistoria
War, Culture and Society - Master´s Programme in Military History
Omfattning

120.0 Högskolepoäng

Fastställande instans

Forsknings- och utbildningsnämnden
vid Försvarshögskolan

Programkod

2KKS2

Fastställande datum

2021-09-09

Gäller från termin

HT2022

Ansvarig institution

Institutionen för krigsvetenskap och
militärhistoria

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Revision

1.0

Programmets huvudsakliga innehåll och upplägg
Krig, kultur och samhälle är ett masterprogram i historia med särskild inriktning mot militärhistoria och omfattar 120
högskolepoäng. Syftet med masterprogrammet att utbilda studenter för kvalificerade arbetsuppgifter som analytiker inom
försvars-, säkerhets- och underrättelsesektorn samt närliggande verksamhetsfält. Därtill syftar utbildningen också till att vara
forskningsförberedande med inriktning mot militärhistoria, historia, krigsvetenskap och närliggande ämnen såväl i Sverige som
internationellt. Slutligen kan utbildningen också leda mot arbete inom förlags-, kultur-, media- och museisektorn, såsom
koordinator, handläggare eller redaktör.
Programmet har en modulär uppbyggnad som erbjuder ett flertal möjliga karriärinriktningar och specialiseringar. I utbildningen
åligger det i hög grad studenterna att själva tydliggöra sina målsättningar och med utgångspunkt i dessa välja inriktning.
Målet med utbildningen är att studenten ska tillägna sig sådana kunskaper i huvudområdet historia med inriktningen mot
militärhistoria som krävs för att på vetenskaplig grund, kritiskt och med metodologisk skärpa, kunna analysera historiska
processer utifrån ett konfliktperspektiv. Därtill också förmågan att granska och bedöma den kontinuerliga vetenskapliga
kunskapsutvecklingen på detta forskningsfält.
I utbildningen ligger fokus på fyra särskilda färdigheter, nämligen: analytisk självständighet, kritiskt förhållningssätt, vetenskaplig
kreativitet och holistiskt perspektiv. Studenterna tillägnar sig härigenom kunskaper och färdigheter som ger förmåga till
självständig analys, kritisk bedömning, förmåga att självständigt eller i samarbete med andra lösa komplexa problem samt förmåga
till helhetssyn på komplexa processer. Under utbildningens progression förväntas studenten ta allt större ansvar för det egna
lärandet och successivt tillägna sig alltmer avancerade kunskaper och färdigheter.
Kunskaperna förmedlas och förvärvas genom undervisning, egna studier, övningar, grupparbeten, seminariediskussioner samt
genom såväl muntliga som skriftliga, självständiga framställningar och presentationer. Inom masterutbildningen ges också
möjlighet till kunskapsinhämtning och färdighetsövning genom praktik. Progressionen i utbildningen leder fram till en ökad grad
av intellektuell mognad och fördjupade insikter i det militärhistoriska ämnets komplexitet. Den ger också studenterna förmågan att
självständigt och kreativt formulera och lösa problemställningar. De fördjupande kunskaperna och färdigheterna som studenten
under utbildnningen tillgodogör sig, integreras och demonstreras sedan i det avslutande examensarbetet.
Efter examen finns möjlighet att söka forskarutbildning vid såväl Försvarshögskolan som andra svenska lärosäten och utländska
lärosäten.
Utbildningen sker i samverkan med arbetsmarknaden, främst genom möjligheterna till praktik, men också genom det pedagogiska
utbytet med personal från relevanta myndigheter.

Ingående kurser
Den första terminen inleds med fyra delkurser om sammanlagt 30 högskolepoäng. De är avsedda för att skapa en gemensam
kunskapsbas för den fortsatta progressionen. Kursinnehållet är tematiskt organiserat.
Den andra terminen inleds med två valbara kurser i huvudområdet om 7,5 högskolepoäng vardera. Dessa två kurser ger
studenterna en inledande möjlighet till specialisering. Den andra terminen avslutas med en särskild teori- och metodkurs
omfattande 15 högskolepoäng. Samtliga obligatoriska kurser ges på avancerad nivå.
Den tredje terminen syftar till att ge studenten ytterligare specialiseringsmöjligheter, såväl för studenter med ett tydligt fokus mot
arbetsmarknaden, som för dem med uttalade forskarambitioner. Terminen omfattar därmed ett kursutbud med ytterligare
möjligheter att bredda eller fördjupa kunskaperna. Studenterna kan här välja att genomföra utlandsstudier (15–30
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högskolepoäng), praktik (15–30 högskolepoäng) och valbara kurser, såväl vid andra lärosäten, i andra ämnen på
Försvarshögskolan, som läskurser i historia med inrktning mot militärhistoria.
Den fjärde terminen utgörs av självständigt arbete (30 högskolepoäng).
Kursutbudet för valbara kurser fastställs minst en termin i förväg, varefter studenterna med god framförhållning informeras om
utbudet. Kurser som ges som samläsning med andra utbildningar inom ämnet och som ges som läskurser har inga
minimibegränsningar avseende antal studenter. Däremot kan de, beroende på utbildningsförutsättningarna, ha ett begränsat antal
platser. Förtur har i dessa fall programstudenter i historia med inrktning mot militärhistoria. Utbudet av valbara kurser – såväl i
historia med inriktning mot militärhistoria som i andra ämnen – varierar från år till år.
Termins- och kursstruktur
(obligatoriska kurser i historia med inriktning mot militärhistoria markerade med*)
Termin 1:
Militär idéhistoria 500 f.kr.-2000/History of Military Thought 500 B.C.-2000 (7,5 hp)
Taktik och operationskonst 1500–2000* (7,5 hp)
Militära kulturer - Organisation och militärt tänkande* (7,5 hp)
Samhällen i krig och konflikt 1500 –2000* (7,5 hp)
Termin 2:
Valbar kurs 1 (militärhistoria) (7,5 hp)
Valbar kurs 2 (militärhistoria) (7,5 hp)
Teori och metod* (15 hp)
Termin 3:
(valbara kombinationer av nedanstående)
Praktik (15–30 hp)
Utlandsstudier (15–30 hp)
Valbara kurser (7,5–30 hp)
Fält, forskningsläge och problem (15 hp)
Termin 4:
Militärhistoriskt självständigt arbete* (30 hp)
Valbara kurser inom militärhistoria under termin 2 och 3 (utbudet kan variera):
Krig och teknisk förändring (7,5 hp)
Ryssland, Sverige och Östersjön – (7,5 hp)
Strategi och operationer, då, nu och i framtiden (7,5 hp)
Från Krim till Krim. Rysk militärhistoria, 1860–2015 (7,5 hp)
Underrättelsefunktionens framväxt, uppbyggnad och utmaningar (7,5 hp)
Krigsfinansiering och ekonomisk krigföring 1500–2000 (Läskurs) (7,5 hp)
Geopolitik och globala militära perspektiv 1700–2000 (Läskurs) (7,5 hp)
Vilseledning, överraskning och militär kreativitet 1900– (7,5 hp)
Militär rekrytering och professionalisering 1500–2000 (7,5 hp)
Det lilla krigets anatomi. Gerillakrig och hybridkrig 1750–2020 (7,5 hp)
Krig, kultur och samhälle i Afrika 1800–2020 (Läskurs) (7,5 hp)
Krig, kultur och samhälle i Mellanöstern 1800–2020 (Läskurs) (7,5 hp)
Krig, kultur och samhälle i Ostasien 1800–2020 (Läskurs) (7,5 hp)
Militärhistorisk praktik - kort (15 hp) eller Militärhistorisk praktik - lång (30 hp)

Programmets mål
Omfattning
Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng, varav minst 60 hp inom huvudområdet
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historia med inriktning mot militärhistoria, inbegripet ett självständigt arbete om 30 hp.
Mål
Kunskap och förståelse
För masterexamen ska studenten:
Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som
väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, och
Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen ska studenten:
Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer även med begränsad information.
Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata
metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att
utvärdera detta arbete.
Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera
sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan
kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten:
Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den
används, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.
Lokalt Mål
För masterexamen i militärhistoria ska studenten även beträffande värderingsförmåga och förhållningsätt:
Visa förmåga till helhetssyn på historiska fenomen och processer, inbegripet en utvecklad förståelse för de kontextuella
sammanhangens roll i organisationers och samhällens utveckling och funktionssätt.
Självständigt arbete
Programmet innehåller ett självständigt arbete i historia med inriktning mot militärhistoria som omfattar 30 hp.

Behörighetskrav
Kandidatexamen med huvudområde inom humaniora eller samhällsvetenskap, eller Officersexamen omfattande minst 180 hp. 30
hp i historia, historia med inriktning mot militärhistoria, idéhistoria eller ekonomisk historia. Dessutom krävs kunskaper i engelska
motsvarande engelska B eller engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Examen
Programmet leder till en masterexamen i historia med inriktning mot militärhistoria.
Examensbenämningen är:
Filosofie masterexamen i historia med inriktning mot militärhistoria (Degree of Master of Arts (120 credits) in History with
specialisation in Military History)

Övrigt
Övergångsbestämmelser
När detta program inte längre ges eller när programmets innehåll väsentligt förändrats har studenten rätt att examineras på kurser
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inom program en gång per termin under en period av sex terminer. Under denna period gäller de begränsningar som anges i
programmet.
Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska men enstaka kurser ges på engelska.

