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Identifierade utmaningar och ev. åtgärdsförslag kopplade till dessa
Ekonomi
Ett problem som identifierades var att en kurs med få platser och knappa HSTresurser har svårt att bära sina egna kostnader. Inför 2018 ökades därför äskandet
rejält och därmed även platserna på kursen. Detta har ökat antalet timmar till de
medverkande lärarna, som därför har större möjlighet att utveckla kursen. Som en
konsekvens har kursen kunnat koordineras bättre inför 2018 och de olika
delkurserna anpassats bättre till varandra. Då antalet sökande har gått upp inför
hösten ser det ut som vi ska kunna få upp studentvolymerna. Dock är detta svårt
att förutse eftersom antalet ansökningar inte alltid speglar hur många studenter
som faktiskt dyker upp vid terminsstart (se vidare nedan). Men, det är värt ett
försök som vi får utvärdera när vi vet hur många som kan antas till höstterminen.

Genomströmning, arbetsmarknadsanknytning och kursens fortlevnad
Det har inte gjorts någon särskild uppföljning när det gäller genomströmning och
avhopp, men det är tydligt i självvärderingen att tappet mellan antagning och
kursstart, samt under kursens inte är obetydligt. Som studierektor har jag inte fått
några indikationer, varken av studenterna direkt eller genom kursvärderingarna,
om att detta skulle bero på kursens upplägg eller genomförande. Snarare tror jag
att detta är en konsekvens av att kursen är en fristående grundkurs som bara ger
möjlighet till studier om 30 hp. Ämnet kan därmed inte utgöra huvudämne i en
examen och blir mindre attraktivt för studenter som måste ta studielån för att
finansiera sin utbildning. Arbetsmarknadsanknytningen blir därmed även otydlig.
Tröskeln att hoppa av utbildningen torde därmed bli lägre i de fall studenterna blir
antagna till andra program eller får erbjudande om jobb.
Det vore bra om skolan kunde ta en samlad diskussion om denna fristående
grundkurs eftersom problemen tolkas som strukturella och därmed svåra att
påverka för enskilda lärare eller avdelningar. Då fristående kurser utan möjlighet
till fortsättning identifieras som minst prioriterade av FHS vore en åtgärd att ställa
kursen. Detta är ett alternativ som diskuterats på ÄR Krigsvetenskap och som
föreslogs som åtgärd inför ht-18. Dock fattades inget sådant beslut av C ISSL. Om
kursen ska läggas ner måste dock samtal föras med statsvetarna eftersom kursen
är valbar för deras studenter termin tre. En annan möjlig åtgärd vore att
möjliggöra distansutbildning, eller att även ge den som uppdragsutbildning,
exempelvis för Försvarsmaktens civilanställda. Detta löser dock inte problemen
att det är just en fristående kurs utan möjlighet till förlängning. Mot bakgrund av
det ansträngda läge som krigsvetenskapen befinner sig i och med att FHS startar
två nya program MA Politik & krig och HOP ser jag inte heller att det finns
utrymme att bygga ut kursen med b- och c-nivåer, men det är en diskussion som
bör föras när kursens framtid diskuteras.
Detta sagt, på avdelnings- och institutionsnivå har vi vidtagit åtgärder som syftar
till att förbättra genomströmning och göra kopplingen till praktiken tydligare. Dels
har ISSL tagit ett samlat grepp gällande omexamination för kurser som ges på
höst- resp. vårtermin, vilket ökar tydligheten för de studenter som inte är

3 (3)
Datum

2017-08-17
Strategiavdelningen, ISSL
Sofia K. Ledberg, studierektor

godkända på samtliga delmoment. Möjligtvis kan detta påverka
genomströmningen positivt. Under hösten 2018 kommer militära lärare medverka
i högre utsträckning på kursen än tidigare, vilket vi vet uppskattas av studenterna.
Så även om det inte är tal om praktik och studiebesök så blir det genom detta
tydligare hur de frågor som studeras teoretiskt även har en praktisk koppling.

Andel manliga resp. kvinnliga sökanden
GK Krigsvetenskap har erbjudits vid FHS sedan ht-2014 och har generellt
attraherat manliga sökanden i större utsträckning än kvinnor. Den obalans som
råder sett till antal ansökningar utjämnas ofta i viss mån då de kvinnliga sökande i
regel har högre meritvärden och därmed erbjuds plats. När det gäller
ansökningarna till masterprogrammet i Krigsvetenskap är det fler kvinnliga
sökande än män och förklaringen kan därmed inte ligga i ämnets attraktionskraft,
utan kanske snarare i sökmönstret för kvinnliga respektive manliga studenter.
Sammantaget är emellertid inte könsobalansen så stor att det bör föranleda
särskilda åtgärder.

Pedagogik och forskningsanknytning
Två av lärarna på kursen kommer att gå HPED 1 under hösten. Liksom tidigare år
är de undervisande lärarna väl förtrogna med de ämnesinriktningar de ansvarar
för, vilket betyder att deras egen forskning ofta är relaterad till det som
undervisas.

