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Kursplan
Kursens benämning: Specialförband i teori och praktik
Engelsk benämning: Special forces, theory and practice
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

2PK043 (valbar kurs inom program), 2SS033 (fristående kurs)
Vårterminen 2018
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2017-05-22.
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap
Krigsvetenskap
Avancerad nivå
15 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till Masterprogrammet i politik och krig.
Huvudområde
Krigsvetenskap
Successiv fördjupning
A1N, avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Fördjupningsnivå
Kursens innehåll och upplägg
Målet med denna kurs är att ge studenten fördjupade kunskaper om
specialförbandens utveckling, teori och praktik som underbygger
specialförbandens internationella användbarhet.
Kursen behandlar hur hemliga militära förband utvecklats och deras teoretiska
grunder i förhållande till modern strategi. Den tar även upp deras relation till
teknologi och strategi, agerande i irreguljär krigföring, i kontraterrorism och
deras framskjutande roll i militär krishantering. Undervisningen omfattar
föreläsningar och seminarier.

2 (3)
Datum

2017-05-22

Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
•
•
•
•
•
•
•

identifiera och diskutera de teoretiska grunderna för specialförband i
relation till centrala verk i strategisk teori
beskriva förhållandet mellan teknologi och specialförbandens framväxt
uppvisa förståelse för hur behovet av specialförband växte fram speciellt
med tonvikt på irreguljär och begränsad krigföring
diskutera specialförbandens roll samt deras betydelse för såväl de
övergripande militära strategierna som för militär effektivitet
utvärdera det genomslag som specialförband haft i militär krishantering
kritiskt och självständigt tillämpa olika teoretiska och historiska perspektiv
rörande specialförbanden och deras användbarhet i internationella
relationer
kritiskt utvärdera specialförbandens utveckling i militära frågor och deras
tillämpning i internationella relationer.

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom två individuella skriftliga uppgifter samt aktivt och
konstruktivt deltagande på obligatoriska seminarier.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska
kunna uppnås.
Frånvaro från obligatoriska seminarier kan efter examinators beslut kompenseras
genom inlämning av skriftlig kompletteringsuppgift.

Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygsättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd
(G) och Underkänd (U).
För väl godkänd krävs aktivt och konstruktivt deltagande i obligatoriska seminarier
samt väl godkänt på de två skriftliga uppgifterna. För godkänt krävs aktivt och
konstruktivt deltagande på obligatoriska seminarier och godkänt på de två skriftliga
uppgifterna.
Betygskriterier anges i kursbeskrivning.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga 1.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligen ändrats, har studenten
rätt att två gånger per läsår under en tvåårsperiod examineras enligt denna kursplan.
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Övrigt
Kursen ges inom ramen för 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.

