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Behörighetskrav
Officersexamen eller Kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp i krigsvetenskap eller annat närliggande relevant ämne, t.ex.
internationella relationer, freds- och konfliktstudier, säkerhetsstudier, statsvetenskap mm.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B alternativt Engelska 6.

Kursens huvudsakliga innehåll och upplägg
Kursen syftar till att ge studenten en kvalificerad samhällsvetenskaplig förståelse för traditionella och moderna perspektiv på krig,
konflikter och militär makt. Kursen erbjuder både en bred introduktion till samtida teorier, och en fördjupning i olika analytiska
perspektiv. Kursen har två övergripande teman. Det första temat fokuserar på olika perspektiv på krig och konflikter, till exempel
hur, varför, för vilka syften och under vilka förutsättningar krig förs. Det andra temat fokuserar på olika perspektiv på det militära
maktmedlet, till exempel hur militär makt skapas och organiseras.

Lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
Färdighet och förmåga
Identifiera, kontrastera och problematisera olika analysinriktningar/teoretiska ansatser inom studiet av krig och konflikter.
Självständigt och med god förankring i teoretiska perspektiv analysera krig, konflikter och användning av militärmakt.
Tydligt kommunicera, muntligt och skriftligt, innehåll, argument och slutsatser i kurslitteratur och självständiga analyser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Värdera argument om krig, konflikt och användning av militär makt utifrån etiska överväganden.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och scenarioövningar.

Examination
Studiet av krig och konflikter
Omfattning: 15.0 Högskolepoäng
Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd
Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och skriftlig inlämningsuppgift i form av PM, som även
presenteras vid ett avslutande seminarium.
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Sent inkomna examinationer betygssätts inte om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen ska kunna uppnås. Komplettering ska inlämnas senast
tre arbetsdagar efter att examinationsresultat och besked om komplettering meddelats, om inte
särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.

Betyg
Betygssättning sker genom en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Betygskriterier redovisas
senast vid kursstart.
För betyget Godkänd (G) på kursen krävs aktivt och konstruktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och Godkänd (G) på
skriftlig inlämningsuppgift i form av PM.
För betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs utöver krav för Godkänd (G) Väl Godkänd (VG) på skriftlig inlämningsuppgift i form
av PM.

Antal examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är inte begränsat.

Begränsningar avseende examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs 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 ges inom ramen för masterprogrammet i Politik och krig och kan även ges som fristående kurs.
Från höstterminen 2021 så ingår kursen som valbar kurs inom masterprogrammet Politik, säkerhet och krig.
Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd pga. 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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