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Datum

2016-12-15

Kursplan
Kursens benämning: Grundkurs i krigsvetenskap
Engelsk benämning: Basic Course in War Studies
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1MK038 (fristående kurs), 1FK036 (valbar kurs inom program)
HT 2017
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott 2016-12-15 vid Försvarshögskolan.
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap
Krigsvetenskap
Grundnivå
30 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Grundläggande behörighet.
Huvudområde:
Krigsvetenskap
Successiv fördjupning:
G1N
Fördjupningsnivå:
Grundkurs
Kursens innehåll och upplägg
Grundkursen i krigsvetenskap är en introduktion till det vetenskapliga studiet av
krig och militär maktutövning. Kursen ger grundläggande kunskaper i militärteori
och grundläggande förmåga att analysera militärstrategi och militära operationer.
Kursen belyser utvecklingen av teorier om krig och krigföring samt centrala
krigsvetenskapliga begrepp och frågeställningar. Kursen ger en grundläggande
förmåga att med vetenskaplig metod och militärteoretiska begrepp analysera
samtida utmaningar rörande skapandet och användandet av militära maktmedel i
olika typer av konflikter och krig.
Kursen är uppdelad i fyra delkurser: 1) Klassisk och modern militärteori, 2)
Militär maktutövning, 3) Försvarsplanering och militär organisation och 4)
Krigsvetenskaplig analys. De första tre delkurserna genomförs i form av
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föreläsningar och seminarier medan delkurs 4 består av en självständig skriftlig
analysuppgift som seminariebehandlas.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Delkurs 1) Klassisk och samtida militärteori (Classic and Contemporary Military
Theory) 7,5 hp
 översiktligt redogöra för innehållet i klassisk och modern militärteori
 förklara grundläggande militärteoretiska begrepp och deras relation till
varandra
 redogöra för utvecklingen av teorier om krig och krigföring samt deras
betydelse för det militära tänkandets utveckling i modern tid
Delkurs 2) Militär maktutövning (Use of Force), 7,5hp





översiktligt redogöra för strategibegreppet och dess ingående komponenter,
i synnerhet strategins roll kopplad till militära operationer
förklara olika militära maktmedels användningsområde i olika konflikttyper
beskriva grunderna för de olika stridskrafternas taktiska uppträdande inom
ramen för en gemensam militär operation
redogöra för etiska problem med militär våldsanvändning

Delkurs 3) Försvarsplanering och militär organisation (Defence Planning), 7,5 hp




beskriva grunderna för försvarsplanering och dess utmaningar
översiktligt redogöra för teorier om varför olika länder organiserar sitt
försvar på olika sätt
övergripande beskriva svenska och främmande stridskrafters organisation,
materiel och historiska utveckling

Delkurs 4) Krigsvetenskaplig analys (War Studies Analysis), 7,5 hp





självständigt och skriftligt applicera centrala krigsvetenskapliga begrepp i
en empirisk analys av mindre omfattning
tillämpa ett analysinstrument för krigsvetenskaplig analys
samla och värdera information relevant för analysen
muntligt presentera och diskutera krigsvetenskapliga analyser.

Kunskapskontroll och examination
Delkurs 1): Delkursen examineras genom obligatorisk närvaro vid seminarier och
en skriftlig hemtentamen.
Delkurs 2): Delkursen examineras genom obligatorisk närvaro vid seminarier och
en skriftlig hemtentamen.
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Delkurs 3) Delkursen examineras genom obligatorisk närvaro vid seminarier och
en salstentamen.
Delkurs 4): Kursen examineras genom skriftlig krigsvetenskaplig analys, som
presenteras och diskuteras muntligt vid obligatoriskt seminarium.
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: väl godkänt (VG) godkänt (G)
och underkänt (U). För att uppnå väl godkänt betyg på hela kursen krävs väl
godkänt betyg på minst tre av fyra delkurser.
Delkurs 1)
För betyget godkänt krävs G på seminarierna och på hemtentamen och för betyget
väl godkänt krävs G på seminarierna och VG på hemtentamen.
Delkurs 2)
För betyget godkänt krävs G på seminarierna och på hemtentamen och för betyget
väl godkänt krävs G på seminarierna och VG på hemtentamen.
Delkurs 3)
För betyg godkänd krävs G på seminarierna och på tentamen. För betyg väl
godkänd krävs G på seminarierna och VG på salstentamen.
Delkurs 4)
För godkänt på kursen krävs G på obligatoriska moment och G på den krigsvetenskapliga analysen. För väl godkänt krävs G på obligatoriska moment och VG på
analysen.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska
kunna uppnås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Anges i bilaga
Övergångsbestämmelser
När en kurs inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt ändrats har
studenten rätt att en gång per termin under en period av tre terminer examineras
enligt denna kursplan.
Övrigt
Kursen ges som fristående kurs, men ingår även som valbar kurs i Försvarshögskolans kandidatprogram.
Delar av kursen kan komma att ges på engelska. Kursutvärdering genomförs efter
avslutad kurs och ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

