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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen: Genomförd SU
och förberedande kurser inför HSU, eller motsvarande utbildning.
Huvudområde: Krigsvetenskap
Successiv fördjupning: A1N
Fördjupningsnivå: Kursens innehåll och upplägg: Kursen är en översikt om krigföring, särskilt
militärt tänkande mellan politik och taktik, med utgångspunkt i Clausewitz. Stor
vikt läggs vid förmågan till kritiskt tänkande om krigföring. Den studerande skall
grundlägga en förmåga till att betrakta krigföring som en helhet, och att tänka
kritiskt kring krigföring, för att kunna göra komplexa militära problem förståeliga.
Den pedagogiska idén bygger på introducerande föreläsningar, egna studier och
sammanfattande seminarier. Kursen är samordnad med undervisningen i engelska.
Utbildningen är organiserad kring tre tematiska linjer:
1. Betydelsen av kvalité och kompetens i krigföring
2. Betydelsen av krigföring omsatt i operationer
3. Betydelsen av sammanhang för krigföring och militärt tänkande.

Kursens lärandemål:
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
-

Beskriva de stora dragen i högre militärt tänkande från Clausewitz till samtiden.
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Färdighet och förmåga
-

Tillämpa grundläggande militära begrepp i krigföring.
Analysera och argumentera lärande om krigföring.
Analysera kompetens och kvalité i krigföring

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-

Uppvisa grundläggande förmåga i kritiskt tänkande om krigföring.
Uppvisa grundläggande förmåga att betrakta krigföring som en fortsättning av
politik, specifika sammanhang, dvs. som individuella problem.

Kunskapskontroll och examination:
Examination genomförs som en individuell skriftlig analysuppgift (U, G, VG)
som lämnas in för bedömning. Detta följs av seminarium där varje studerande
skall verka som dels respondent och dels opponent på en annan studerandes text
(U/G).
Under de tre första veckorna genomförs obligatoriska seminarier som även
fungerar som kunskapskontroller (U/G). För att bli godkänd krävs att den
enskilde kan självständigt diskutera litteraturen och uppgiften i seminariet. Om
brister föreligger eller om den studerande inte kan närvara på seminariet sker
kunskapskontrollen som en individuell inlämningsuppgift för att bli godkänd.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget G ska kunna uppnås.
Antal examinationstillfällen:
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg: Betygsättning sker genom en tregradig betygsskala:
VG= Väl Godkänd
G = Godkänd
U = Underkänd

Betygskriterier enligt kursbeskrivning.
Kurslitteratur och övriga läromedel: Enligt bilaga.
Övergångsbestämmelser: När en kurs inte längre ges eller när kursinnehållet
väsentligt ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en treterminsperiod
examineras enligt denna kursplan.

Övrigt: Kursen har i huvudsak engelskspråkig litteratur och vissa föreläsningar
kan komma att genomföras på engelska.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och ligger
till grund för eventuella förändringar av kursen.
Kursen ges inom utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning (HSU).
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Bilaga 1 – Litteratur

Kursens benämning

2HU047 Krigföring och kritiskt tänkande (HSU 2)

Kurslitteratur

Jörg Muth, Command Culture: Officer Education in the U.S.
Army and the German Armed Forces, 1901-1940, and the
Consequences for World War II (Denton: University Press of
North Texas Press, 2011)
Karl-Heinz Frieser, The Blitzkrieg Legend The 1940 Campaign
in the West (Annapolis: Naval Institute Press, 2005)
Azar Gat, A History of Military Thought (Oxford: Oxford
University Press, 2001)
Bertil Rolf, Militär kompetens (Nora: Nya Doxa, 1998)
B.H. Liddell Hart, Strategy 2nd Revised Ed. (London: Faber,
1967)
Carl von Clausewitz, Om Kriget (Stockholm: Bonnier, 1991)
Tillkommer artiklar ca.100 sidor

Övriga hjälpmedel
Beslut

Bilaga som fastställts av ämnesrådet i krigsvetenskap 201404-15

Gäller fr.o m termin

HT2014

Observera att litteraturen kan
ändras inför varje nytt kurstillfälle.

