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Kursplan
Kursens benämning: Läskurs i militär maktutövning, etik och modernitet II –
utomeuropeiska perspektiv
Engelsk benämning: Reading course in Use of force, ethics and modernity part II –
non-European perspectives
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

2PK077 (valbar kurs inom program), 2SS058 (fristående kurs)
Vårterminen 2019
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2018-06-19
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap
Krigsvetenskap
Avancerad nivå

7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till masterprogrammet i politik och krig. För fristående kurs: officersexamen
eller kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp i krigsvetenskap eller motsvarande.
Huvudområde
Krigsvetenskap
Successiv fördjupning
A1N avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Fördjupningsnivå
Kursens innehåll och upplägg
Detta är en läskurs som fördjupar de temata som introducerades i kursen militär
maktutövning, etik och modernitet I.

Kursen syftar till att ge studenten avancerade och fördjupade kunskaper i det
vetenskapliga studiet av militär maktutövning. Under kursen fördjupar sig
studenterna både i teorier som i högre grad kontextualiserar och ifrågasätter
modernitets- och moderniseringsteorier och sådana som lanserar alternativ till
modernitet som makroberättelse. Dessutom fördjupar kursen kunskaper i ickevästliga erfarenheter av modernitet och modernisering med syfte att förstå hur
dessa får konsekvenser för krigföring som bedrivs i icke-västliga länder och av
icke-västliga aktörer. Kursen utforskar frågor som: Är islamism och islamistisk
våldsutövning en antimodern eller modern företeelse? Hur ser sambanden ut
mellan modernitetsförståelser som formuleras i t ex Ryssland och Kina och deras
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syn på det politiska användandet av militärt våld. Kursen genomförs i huvudsak
som självstudier, och omfattar ett introducerande och examinerande seminarium.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

•
•
•

•

kritiskt jämföra olika teorier om modernitet utanför Europa.
analysera hur västerländska förståelser av modernitet kan stå i konflikt
med icke-västliga dito.
analysera användandet av militärt våld av icke-statliga aktörer med teorier
om modernitet i som formulerats av teoretiker och politiska aktörer inom
olika islamistiska och salafistiska inriktningar.
Analysera användandet av militärt våld av statliga aktörer med teorier om
modernitet som formulerats i Ryssland och Kina.

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift som behandlas
vid ett avslutande obligatoriskt seminarium.

Aktiv närvaro vid slutseminariet är obligatorisk. Frånvaro kan ej ersättas. Student
som inte närvarar får delta i seminariet nästa gång kursen ges.

Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska
kunna uppnås. Sent inkomna examinationer betygssätts inte om inte särskilda och
av examinator godkända skäl föreligger. Studenten har tre dagar för komplettering
efter det att kompletteringsuppgift meddelats, om inte särskilda och av examinator
godkända skäl föreligger.
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen
Betyg
Betygsättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G)
och Underkänd (U).
För betyget godkänt krävs aktivt och konstruktivt deltagande vid obligatoriska
moment, samt godkänt på den skriftliga examinationsuppgiften. För betyget väl
godkänt krävs aktivt och konstruktivt deltagande vid obligatoriska moment, samt väl
godkänt på den skriftliga examinationsuppgiften.

Betygskriterier redovisas i kursbeskrivningen.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga 1
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Övergångsbestämmelser
När en kurs inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt ändrats har
studenten/deltagaren rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras
enligt denna kursplan.
Övrigt
Kursen ges som valbar kurs inom masterprogrammet i politik och krig och kan även
ges som fristående kurs.
Kursen ges på engelska.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

