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Kursplan
Kursens benämning: Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Marktaktik tillämpning
Engelsk benämning: Intermediate Course War Studies, Applied Land Tactics
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1OP411
HT 2015
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2015-06-11.
MVI
Krigsvetenskap
Grundnivå
7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Grundkurs Introduktion till krigsvetenskap, Grundkurs krigsvetenskap Marktaktik
teori, Grundkurs krigsvetenskap Marktaktik tillämpning och Grundkurs
krigsvetenskap Översiktskurs militärstrategi.
Huvudområde
Krigsvetenskap
Successiv fördjupning
G1F
Fördjupningsnivå
Fortsättningskurs
Kursens innehåll och upplägg
Kursen syftar till att studenten skall få en förståelse för hur funktioner kombineras
för att stödja olika stridssätt och en förmåga att genomföra ett mer komplext
bedömande samt utarbeta stridsplan på lägre förbandsnivå. Vid bedömandet
behandlas även hur övriga i programmet ingående ämnen inverkar på analysen av
de taktiska handlingsmöjligheterna och utformningen av stridsplanen.
Under kursen läggs vidare stor vikt vid förmågan att identifiera och analysera
taktiska problem under osäkerhet och tidspress, fatta beslut samt att utforma och
ge order. I denna del övas även förmågan att tillämpa folkrätt och tillämplig
nationell rätt vid planering och genomförande av strid.
Kursen består av två delmoment: a) Olika stridssätt vid lägre förbands strid samt
planering inom ramen för ett applikatoriskt exempel, b) att genom (fält)övning
och spel pröva stridsplaner samt identifiera och lösa taktiska problem.
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Kursens lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- Beskriva de olika funktionerna och förklara hur de taktiskt stödjer olika
stridssätt i olika miljöer.
Färdighet och förmåga
- Genomföra bedömande och utarbeta stridsplan på lägre förbandsnivå.
- Genom övning och spel analysera taktiska problem samt öva
beslutsfattning och ordergivning.
- Analysera hur olika ämnesperspektiv inverkar vid bedömningen av de
taktiska handlingsmöjligheterna och utformningen av stridsplaner.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Värdera doktriners/reglementens uppbyggnad och funktion för
officersprofessionen.

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom ett individuellt skriftligt prov samt genom deltagande i
obligatoriska moment.
Obligatoriska moment under kursen är planeringövningar och grupparbeten samt
fältövning och spel.
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 väl godkänt på det skriftliga provet samt
aktivt deltagande i de obligatoriska momenten.
För betyget godkänd på kursen krävs godkänt på det skriftliga provet 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.
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Övergångsbestämmelser
När en kurs inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändrats har
studenten rätt att en gång per termin under en treterminersperiod 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 FK Marktaktik tillämpning

Kurslitteratur
Jan Angstrom & JJ Widén (kommande 2015) “How do we Measure the
Quality of Doctrine?”, Journal of Strategic Studies,
Arméns taktiska stab, Erfarenheter från Afghanistan 2009-2014.
Björkman, Torsten, ”Linje- och stabsorganisering” i Peter Thunholm,
Jerker Widén och Niklas Wikström (red) Militära arbetsmetoder – en
lärobok i krigsvetenskap (försöksutgåva) (Stockholm:
Försvarshögskolan 2015)
Cedergren Anders, ”Stabstjänst” i i Peter Thunholm, Jerker Widén och
Niklas Wikström (red) Militära arbetsmetoder – en lärobok i
krigsvetenskap (försöksutgåva) (Stockholm: Försvarshögskolan 2015)
Ellström, Per-Erik ”Lärande i spänningsfältet mellan produktionens och
utvecklingens logik” i Abrahamsson Kenneth mfl (red) Utbildning,
kompetens och arbete (Lund: Studentlitteratur, 2006) (15 s)
Foley, Robert, Griffin, Stuart and McCartney, Helen, “Transformation
in contact: learning the lessons of modern war” International Affairs
87:2 (2011) 253-270
Gunneriusson, Håkan ”Fältanalys och fältövning” i Peter Thunholm,
Jerker Widén och Niklas Wikström (red) Militära arbetsmetoder – en
lärobok i krigsvetenskap (försöksutgåva) (Stockholm:
Försvarshögskolan 2015)
Hoiback, Harald (2011) ”What is Doctrine?”, Journal of Strategic
Studies, 34(6): 879-900.
Järvinen, Y A, Finsk och rysk taktik under vinterkriget (Stockholm:
Försvarshögskolan, 2005)
Leonhard, Robert, The Art of Maneuver, Maneuver-Warfare and Air
Land Battle, (New York: Presidio Press, 1991) (Urval)
Lundqvist, Stefan ”Uppföljning och utvärdering av operationer” i Peter
Thunholm, Jerker Widén och Niklas Wikström (red) Militära
arbetsmetoder – en lärobok i krigsvetenskap (försöksutgåva)
(Stockholm: Försvarshögskolan 2015)
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Lyth, Einar, ”Arméns taktikanpassning under krig” Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift 1981
Thunholm Peter och Wikström, Niklas ”Genomförandeledning av
operationer” i Peter Thunholm, Jerker Widén och Niklas Wikström (red)
Militära arbetsmetoder – en lärobok i krigsvetenskap (försöksutgåva)
(Stockholm: Försvarshögskolan 2015)

Därutöver tillkommer en mindre antal vetenskapliga artiklar genom
kursansvarigs försorg.
Övriga hjälpmedel
Beslut

Bilagan är fastställd av ämnesrådet i Krigsvetenskap 2015-10-14.

