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Programmets/utbildningens benämning
Försvarshögskolans kandidatprogram
Benämning på engelska
Swedish Defence University’s Bachelor Program
Högskolepoäng: 180 hp
Programkod: 1FK15
Gäller från: Höstterminen 2015
Fastställd: 2015-03-03
Programansvarig: Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap
Beslut: Denna utbildningsplan är fastställd 2015-03-03 av Forsknings- och
utbildningsnämnden vid Försvarshögskolan.
Utbildningsnivå: Grundnivå
Inriktningar: Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet,
alternativt militärhistoria
Programmets/utbildningens innehåll och upplägg
Försvarshögskolans kandidatprogram har två inriktningar: statsvetenskap med
inriktning mot krishantering och säkerhet, respektive historia med inriktning mot
militärhistoria. Antagning gäller inriktning och det går inte att byta inriktning inom
programmet. Utbildningen ger fördjupade ämneskunskaper i statsvetenskap med
inriktning krishantering och säkerhet, respektive i militärhistoria.
Introduktionsterminen samläses mellan inriktningarna och syftar till ämnesbredd.
Termin 3 är en valbar termin som syftar till ämnesbredd, till exempel i folkrätt,
krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria (för dem som läser den
statsvetenskapliga inriktningen), militärteknik eller ledarskap under påfrestande
förhållanden. Termin 6 utgörs antingen av en valbar kurs eller av en praktiktermin,
där studenten gör praktik, nationellt eller internationellt.
De valbara terminerna 3 och 6 kan antingen läsas vid Försvarshögskolan eller vid
annat lärosäte.
Progressionen i huvudområdet sker genom en successiv stegring av lärandemålens
krav, övergångar från läroböcker till originaltexter samt stegring i metod och
vetenskapligt förhållningssätt. Denna progression sker genom ökade krav på
studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar på vetenskaplig
grund. Genom PM och uppsatsarbeten tränas studentens förmåga att självständigt
urskilja, formulera och lösa problem, liksom studenternas förmåga att tillägna sig ett
vetenskapligt arbetssätt. I examinationer stegras kraven på att göra självständiga och
kritiska bedömningar.
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Som ett komplement till teoretiska studier används laborativa moment, vilket
inkluderar samverkan med det omgivande samhället inom den sektor som är
aktuell inom ramen för huvudområdet. Utbildningen kopplar till UNSCR 1325
och/eller genusperspektivet under flera delkurser på både grund-, fortsättningsoch påbyggnadsnivå. Föreläsningar ges ibland av praktiker inom sektorn.
Undervisningen sker till största delen på svenska även om litteratur på engelska
ökar stegvis.
Upplägg:
Termin 1: Introduktionstermin, 30 hp.
Termin 2: Grundkurs i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet,
30 hp, alternativt Grundkurs i militärhistoria, 30 hp (obligatorisk).
Termin 3: Valbar kurs, 30 hp (kursutbudet kan variera beroende på
Försvarshögskolans utbud).
Termin 4: Fortsättningskurs i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och
säkerhet, 30 hp, alternativt Fortsättningskurs i militärhistoria, 30 hp (obligatorisk).
Termin 5: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och
säkerhet, 30 hp, alternativt Påbyggnadskurs i militärhistoria, 30 hp (obligatorisk).
Termin 6: Valbar kurs, 30 hp. Programstudenter erbjuds en praktikkurs om 30 hp.
Ingående kurser
Termin 1, Introduktionstermin (ges på HT):
- kurs 1 Internationella relationer 10 hp,
- kurs 2 Samtida krigföring 10 hp,
- kurs 3 Beslutsfattande och beslutsprocesser 10 hp.
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet; historia med inriktning mot
militärhistoria. Grundnivå.
Termin 2, statsvetenskaplig inriktning (ges på VT):
Grundkurs i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet,
30 hp.
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Grundnivå.
Termin 2, militärhistorisk inriktning (ges på VT):
Grundkurs i militärhistoria, 30 hp.
Historia med inriktning mot militärhistoria. Grundnivå.
Termin 3 – båda inriktningarna (ges på HT):
Valbara kurser om 30 hp.
Termin 4, statsvetenskaplig inriktning (ges på VT):
Fortsättningskurs i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet,
30 hp.
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering säkerhet. Grundnivå.
Termin 4, militärhistorisk inriktning (ges på VT)
Fortsättningskurs i militärhistoria, 30 hp.
Historia med inriktning militärhistoria. Grundnivå.
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Termin 5, statsvetenskaplig inriktning (ges på HT):
Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet,
30 hp.
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Grundnivå.
Termin 5, militärhistorisk inriktning (ges på HT):
Påbyggnadskurs i militärhistoria, 30 hp.
Historia med inriktning militärhistoria. Grundnivå.
Termin 6 – båda inriktningarna (ges på VT):
Valbar kurs: Praktikkurs, 30 hp.
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Grundnivå.
Historia med inriktning militärhistoria. Grundnivå.
eller
Valbar kurs om 30 hp som syftar till ämnesbredd eller ämnesdjup. Läses vid
Försvarshögskolan eller på annat lärosäte.
Programmets/utbildningens mål
Utbildningen inom programmet skall leda till att målen för kandidatexamen uppnås:
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom
området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella
forskningsfrågor.
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som
utbildningen avser
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.
Progressionen inom huvudområdet säkerställer att kunskaps- och förståelsemål
successivt uppnås genom den undervisning och den forskningsbaserade litteratur som
används i kurserna. Färdigheter och förmågor utvecklas genom ett varierat
pedagogiskt upplägg med föreläsningar, seminarier och för den statsvetenskapliga
inriktningen också spel/övningar samt varierande examinationsformer med både
muntliga och skriftliga inslag. Värderingsförmåga och förhållningssätt utvecklas
successivt och prövas slutligen i det självständiga arbetet.
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Förkunskaper
Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet:
För statsvetenskaplig inriktning: Sh A samt Eng B. Områdesbehörighet 6/A6. För
militärhistorisk inriktning: Hi A samt Eng B. Områdesbehörighet 6/A6, med krav
på Hi A men med undantag för Sh A.
Examen
Kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet. Se
Försvarshögskolans lokala examensordning.
Alternativt
Kandidatexamen i historia med inriktning mot militärhistoria. Se Försvarshögskolans
lokala examensordning.
För kandidatexamen krävs 180 hp, varav 90 hp i successiv fördjupning inom
huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) i huvudområdet. Se
Försvarshögskolans lokala examensordning.
Övergångsbestämmelser
När detta program inte längre ges eller när programmets innehåll väsentligt förändrats
har student rätt att examineras på kurser inom program en gång per termin under en
period av sex terminer.
Övrigt
I programmet sker studentmedverkan genom att studenter är representerade i
programrådet, i de olika ämnenas ämnesråd samt i Försvarshögskolans styrelse och
FoUN. Därutöver medger kursvärderingar att studenterna får ge synpunkter om
kvalitetsförbättringar.
Urvalsprocess för valbar kurs, termin 3:
Student som är antagen till Försvarshögskolans kandidatprogram har platsgaranti på
en av kurserna i FHS kursutbud under termin nummer 3 räknat från
antagningsterminen. Kursutbudet för termin 3 fastställs under termin 1 varje år,
varefter studenterna informeras om utbudet och datum för val/urvalsprocess.
Processen ser ut enligt följande:
1. Studenten väljer kurs till termin 3. Valet rangordnas i alternativ 1-6.
2. Urval sker manuellt i början av termin 2 enligt principen antal högskolepoäng inom
programmet, antal hp med betyget VG inom programmet. Vid lika meriter tillämpas
lottning
3. Student meddelas tilldelad kurs i mars termin 2.
Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att ställa in kurs om antalet studenter
understiger 10. Detta gäller även valbara delkurser under övriga terminer.

