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Behörighetskrav
Kandidatexamen om 180 hp.

Kursens huvudsakliga innehåll och upplägg
Kursen syftar till att öka studentens förmåga att analysera såväl staters styrning av det militära maktmedlet som strategiska beslut
avseende skapande respektive nyttjande av det militära maktmedlet. Kursen introducerar aktuell forskning om militärstrategi med
ett särskilt fokus på småstaters strategiska vägval och på de nordiska ländernas försvarspolitik och strategier under 2000-talet.
Kursen innehåller både rationalistiska och konstruktivistiska ansatser till studiet av militärstrategi och strategiskt beslutsfattande.
Kursen avser därutöver att bibringa kunskaper om såväl fallstudiemetodik som komparativa studier.
Kursen är upplagd i fem moment. Inledningsvis behandlas Nordens säkerhetspolitiska läge och de nordiska ländernas säkerhetsoch försvarspolitiska vägval. Därefter fokuseras först på de nordiska ländernas militärstrategier för deltagande i internationella
militära operationer och sedan på dito för nationellt försvar. Det fjärde momentet avhandlar de nordiska ländernas
försvarssamarbeten med tyngdpunkt på skapande av militära resurser. Det avslutande momentet utgörs av examination.

Lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
Redogöra för roll- och ansvarsfördelning vid småstaters utformande av säkerhets- och försvarspolitik.
Färdighet och förmåga
Problematisera småstaters utformande av militära strategier för nationellt försvar.
Tillämpa de teoretiska perspektiv, avseende analys av småstaters utformande av försvarspolitik och militärstrategi, som
introducerats under kursen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Kritiskt diskutera småstaters deltagande i internationella militära operationer.
Kritiskt diskutera småstaters deltagande i internationella samarbeten för skapande av militära maktmedel.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av självstudier, föreläsningar och seminarier.

Examination
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Omfattning: 7.5 Högskolepoäng
Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd
Examination sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och författande av ett individuellt skriftligt paper.
Sent inkomna examinationer betygssätts inte om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.
Examinator kan besluta om komplettering av examinationsuppgiften 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) eller Underkänd (U). Betygskriterier
redovisas senast vid kursstart.
För betyget Godkänd (G) på kursen krävs Godkänd (G) på individuell skriftligt paper och Godkänd (G) på de obligatoriska
seminarierna.
För betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs utöver krav för Godkänd (G) Väl Godkänd (VG) på individuellt skriftligt paper.

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
Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd pga funktionsnedsättning, får examinator
besluta om alternativa examinationsformer för studenten.
Kursen ges som valbar kurs inom masterprogrammet Politik och krig och kan även ges som fristående kurs.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och ligger till grund för eventuella förändringar av
kursen.
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