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Kursplan
Kursens benämning: Grundkurs introduktion till krigsvetenskap
Engelsk benämning: Introductory Course in War Studies
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1OP400
HT 2015
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2015-06-24.
Militärvetenskapliga institutionen, MVI
Krigsvetenskap
Grundnivå
7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen:
Antagen till Officersprogrammet.
Huvudområde:
Krigsvetenskap
Successiv fördjupning:
G1N
Fördjupningsnivå:
Grundkurs
Kursens innehåll och upplägg:
Kursen syftar till att studenten ska få grundläggande kunskaper och förståelse om
officersprofessionen, militärteori samt vetenskapsteori och metod. Fokus under
kursen ligger på att skapa ett tydligt sammanhang mellan professionens kunskapsbehov av militärteoretiska termer som ”det militära problemet” och vetenskaplig
undersökningsmetodik som grund för studentens kunskapsutveckling under och
bortom officersprogrammet.
Den pedagogiska idén bygger på introducerande föreläsningar, självstudier och
seminarier. Undervisning i engelska är kopplat till kursens upplägg. Kursen är
organiserad i tre block enligt följande;
1. Officersprofessionens innebörd, erfarenheter och förväntningar. Kursen inleds
med ett block om officersprofessionen och dess tradition av kunskapsproduktion i
form av beprövad erfarenhet.
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2. Militärteori – grundläggande begrepp, koncept och kontextbeskrivningar av
krigföring. Blocket syftar till att ge studenten en första kunskap och förståelse för
de grundläggande militärteoretiska begreppen/koncepten (strategi,
operationskonst samt taktik och stridsteknik) utövade inom reguljär, irreguljär
eller hybridkrigföringskontexter.
3. Vetenskapsteori och metod – teori som grund för yrkesutövningen som ett sätt
att kvalitetshöja den militära praktiken och utveckla militärt tänkande. Blocket
fokuserar på kunskap om grundläggande vetenskapsfilosofi och perspektiv,
vetenskapligt tänkande samt innebörd av teorier och vissa metoder.
Kursens lärandemål:
Efter kursen förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
-

Beskriva grundläggande militärteoretiska begrepp och koncept.
Beskriva grundläggande vetenskapsteoretiska perspektiv, begrepp och
metoder.

Färdighet och förmåga
-

Använda vetenskapligt förhållningssätt, metod och taktiska begrepp för att
granska och diskutera beskrivningar av taktik inom ramen för en
operation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-

Diskutera professionsbegreppet och dess koppling till grunden för
yrkesutövningen

Kunskapskontroll och examination:
Examinationen sker dels genom inlämning av en skrivuppgift inför och aktivt
deltagande i de obligatoriska seminarierna, dels genom en individuell skriftlig
tentamen.
Antal examinationstillfällen:
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg:
Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: väl godkänd, godkänd och
underkänd. På den skriftliga tentamen ges tregradigt betyg medan betyget på de
skriftliga inlämningsuppgifterna är godkänt eller underkänt.
För betyget väl godkänd på kursen krävs dels aktivt deltagande på de obligatoriska
seminarierna och godkänt på samtliga skriftliga inlämningsuppgifter, dels väl
godkänt på den enskilda skriftliga tentamen.
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För betyget godkänd på kursen krävs dels aktivt deltagande på de obligatoriska
seminarierna och godkänt på samtliga skriftliga inlämningsuppgifter, dels godkänd
på den enskilda skriftliga tentamen.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen skall
kunna uppnås.
Betygskriterier
Enligt kursbeskrivning.
Kurslitteratur och övriga läromedel:
Enligt bilaga 1.
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 ges inom ramen för Officersprogrammet.
Kursen har en stor del engelskspråkig litteratur och viss undervisning genomförs på
engelska.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.
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Bilaga 1. Kurslitteratur
Kursens benämning

Krigsvetenskap GK Introduktion till krigsvetenskap

Kurslitteratur
Angstrom, Jan och Widen, J. J, Contemporary Military Theory – The
Dynamics of War (Oxon; Routledge, 2015), kap 1-10 (205 sidor).
Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas, Varför vetenskap (Lund;
Studentlitteratur AB, 2002, 2009), s. 7-120 (113 sidor).
Bjereld, Demker, Hinnfors, ”Problematiska Problem? Om den vetenskapliga
problemställningens plats i undervisning och forskning”, Statsvetenskaplig
Tidskrift 1999, årgång 102 nr. 4), s. 436-442 (7 sidor).
Björkman, Torsten, Officer – yrke och profession, opublicerat manuskript,
2015.
Brehmer, Berndt, Från Yrke till Profession, Vad akademiseringen av
Officersutbildningen syftar till (Stockholm; Försvarshögskolan, 2011).
Avsnittet om Beprövad erfarenhet (ca 20 sidor).
Hultén, Pernilla, Hultman, Jens, Eriksson, Torsten, Lars, Kritiskt Tänkande
(Malmö, Liber AB, 2007), s. 5-102 (97 sidor).
Johansson, Linda, Argumentationsanalys och kvalitativ textanalys –
vetenskapliga metoder för krigsvetenskapliga studier, opublicerat manuskript
(2015)
Palmgren, Anders, Taktiskt tänkande, opublicerat manuskript 2015
Rolf, Bertil, Expertis för vilda system. Lärande i militära traditioner, (Baden
bei Wien: Bertil Rolf, 2014)
Sohlberg, Britt-Marie & Peter, Kunskapens former, vetenskapsteori och
forskningsmetod (Malmö; Liber AB, 2009), s. 39-81, 233-257 (76 sidor).
Storr, Jim, The Human Face of War (Cornwall, MPG Books Ltd, 2009),
“Tactics and Organizations”, s. 107-128 (21 sidor)
Språkrådet, Svenska Skrivregler (Stockholm; Liber, 2008) (referenslitteratur)
Thurén, Torsten, Källkritik (Stockholm; Liber, 2005), s. 9-127
(117 sidor)
Ydén, Karl, ”Modern Militär Professionalism”, Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, 2010:2, s. 30-41, (11 sidor).
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Dessutom tillkommer utdrag ur Försvarsmaktens doktriner och
reglementen samt artiklar.
Enstaka artiklar kan tillkomma genom kursansvarigs försorg.
Övriga hjälpmedel
Beslut

Bilagan är fastställd av ämnesrådet i Krigsvetenskap 2015-05-20.

