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Kursplan 
 
Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Marktaktik teori 

 

Engelsk benämning: Basic Course War Studies, Land Tactics theory 

 
Kurskod: 1OP401    

Gäller från:  Höstterminen 2015    

Fastställd:  Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens 

kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2015-06-04 och reviderad 2017-08-24. 

Institution:  Militärvetenskapliga institutionen    

Ämne:   Krigsvetenskap     

Nivå:   Grundnivå     

Omfattning:  7,5 hp 

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen  

Antagen till Officersprogrammet. 

 

Huvudområde 

Krigsvetenskap 

 

Successiv fördjupning     

G1N, grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. 

 

Fördjupningsnivå 

Grundkurs 

 

Kursens innehåll och upplägg 

Kursens syfte är att ge studenten dels en grundläggande förståelse för taktik och krigets 

lagar, dels förmågan att kunna analysera utfall i strid utifrån såväl teoribildning som 

beprövad erfarenhet om seger och nederlag.  

 

Kursen genomförs i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.   

 

Kursens lärandemål 

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 

 

Kunskap och förståelse 

- Redogöra för olika teoribildningar om vad som leder till taktisk framgång och 

hur organisation kan påverka utfallet av slag samt sätta in dessa i en strategisk 

kontext.      

- Övergripande beskriva svenska och främmande markstridskrafters 

organisation, materiel och grundläggande taktiska koncept. 

- Förklara taktikens grundläggande begrepp och principer.  

- Förklara hur krigets lagar påverkar taktiskt handlingsutrymme.  
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Färdighet och förmåga 

- Analysera utfall i strid utifrån ett teoretiskt analysinstrument. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- Diskutera professionella, samhälleliga och etiska frågor rörande 

användningen av markstridskrafter och deras taktiska uppträdande utifrån en 

strategisk kontext. 

 

Kunskapskontroll och examination 

Kursen examineras genom ett skriftligt prov, två inlämningsuppgifter och aktivt 

deltagande i obligatoriska seminarier. Ett av de obligatoriska seminarierna och en 

inlämningsuppgift genomförs på engelska. 
 

Antal examinationstillfällen 

Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen. 

 

Betyg 

Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: väl godkänd, godkänd och 

underkänd. 

 

För betyget väl godkänd på kursen krävs godkänt på det skriftliga provet, väl godkänt 

på inlämningsuppgiften, godkänt på inlämningsuppgiften på engelska samt aktivt 

deltagande i de obligatoriska momenten. 

 

För betyget godkänd på kursen krävs godkänt på det skriftliga provet, inlämnings-

uppgiften, inlämningsuppgiften på engelska samt aktivt deltagande i de obligatoriska 

momenten.  

  

Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen ska 

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 ingår i Officersprogrammet. 

 

Viss del av undervisningen sker 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 Marktaktik teori  

  

Kurslitteratur  Bellamy, Chris (2016[1990]). The evolution of modern land warfare: 

theory and practice. (urval) 

 

Bring, Ove & Körlof-Askholt, Anna (2010). Folkrätt i krig, kris och 

fredsoperationer: en handbok. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 

 

Clausewitz, Carl von (1991). Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta. 

(urval) 

 

Frieser, Karl-Heinz & Greenwood, John T. (2005). The blitzkrieg 

legend: the 1940 campaign in the West. Annapolis, Md.: Naval Institute. 

 

Försvarsdepartementet, Svensk manual i humanitär rätt m.m., c:a 150 s. 

211 kr 

 

Försvarsmakten (2016) Handbok Markstrid – Motståndaren 

(Stockholm) 

 

Handel, Michael I. (2001). Masters of war: classical strategic thought. 

3., rev. and expanded ed. London: Frank Cass. (urval) 

 

Hugemark, Bo (red.) (2015). Den stora armén. Stockholm: Medström i 

samarbete med forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget 

(FoKK) (urval) 

 

King, A. C. (2013). The female soldier. Parameters, 43(2), 13-25. 

 

King, Anthony (2013). The combat soldier: infantry tactics and 

cohesion in the twentieth and twenty-first centuries. Oxford: Oxford 

University Press. (urval) 

 

Lind, William S. (1985). Maneuver warfare handbook. Boulder: 

Westview (urval) 

 

McNeilly, Mark. (2015). Sun Tzu and the art of modern warfare. 

Updated edition. New York: Oxford University Press 

 

Palmgren, Anders & Niklas Wikström, ”Uppdragstaktik och 

auftragstaktik”, i Peter Thunholm, Jerker Widén & Niklas Wikström 

(red.) Militära arbetsmetoder: En lärobok i krigsvetenskap 

(kommande). 
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Persson, Gudrun (red.) (2017). Rysk militär förmåga i ett 

tioårsperspektiv - 2016. Stockholm: Avdelningen för försvarsanalys, 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (urval) 

 

Peter Thunholm och Jerker Widén, ”Militär doktrin”, i (red.) Peter 

Thunholm, Jerker Widén och Niklas Wikström, Militära arbetsmetoder 

– en lärobok i krigsvetenskap (försöksutgåva). 

 

Storr, Jim. (2009). The human face of war. London: Continuum (urval) 

 

Sun Tzu, The Art of War, Unspecified. 

 

Tuck, Christopher (2014). Understanding land warfare. Milton Park, 

Abingdon, Oxon: Routledge 

 

Därutöver tillkommer en mindre antal vetenskapliga artiklar genom 

kursansvarigs försorg. 

Övriga hjälpmedel  

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

 
 


