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

1OP483
VT 19
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden vid
Försvarshögskolan 2019-01-21.
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap ISSL
Krigsvetenskap
Grundnivå
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:
Kursen syftar till att ge studenten en övergripande förståelse för militärstrategi.
Detta uppnås genom att militärstrategi sätts in en bredare kontext bestående av
teorier om internationella relationer, det internationella systemet och hur detta
påverkar militärstrategi. Kursen ger även en introduktion till svensk
säkerhetspolitik och uppbyggnaden av totalförsvaret. Kursen består av tre
moment.
Det inledande momentet behandlar militärstrategins tre olika praktiker: att skapa,
styra och använda militära maktmedel. Momentet syftar även till att ge studenten
en grundläggande förmåga att göra en militärstrategisk analys.
Det andra momentet ger en översikt över teorier och begrepp inom internationella
relationer samt kopplingen mellan dessa teorier och centrala militärstrategiska begrepp. Avsnittet ger studenten en grundläggande förståelse för det internationella
systemet, olika aktörer samt omvärlds- och konfliktanalys. Det ger även en grundläggande förståelse för FN-stadgans huvudsakliga principer och regler.
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Det tredje momentet behandlar svensk säkerhetspolitik, uppbyggnaden av ett totalförsvar och Försvarsmaktens roll i detta. Dessutom behandlas det svenska förvaltningssystemet med tonvikt på de beslutsprocesser som rör Försvarsmakten,
Försvarsmaktens organisation samt samverkansformer med andra myndigheter. I
avsnittet ingår även hur svensk rätt styr användandet av Försvarsmakten i nationella
och internationella militära insatser.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självstudier.
Kursens lärandemål:
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 beskriva militärstrategins tre praktiker och grundläggande begrepp samt
förklara de militära maktmedlens olika användningsområden i fred, kris
och krig


beskriva centrala teorier inom internationella relationer och hur de
påverkansfaktorer som bygger på dessa teorier påverkar val och
utformning av militärstrategi



beskriva FN-stadgans huvudsakliga principer och regler rörande konflikthantering och våldsanvändning samt hur svensk rätt styr användning av
försvarsmakten i nationella och internationella insatser



beskriva den svenska säkerhetspolitiken samt totalförsvarets och Försvarsmaktens målsättningar, grundläggande uppgifter och organisation i fred,
kris och krig.

Färdighet och förmåga
 använda strategisk teori för att analysera länders militärstrategi.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 diskutera samhälleliga och etiska aspekter rörande användning av militära
maktmedel och hur aspekterna påverkar officerens yrkesutövning.
Kunskapskontroll och examination:
Kursen examineras genom fyra obligatoriska seminarier och en individuell
skriftlig hemtentamen.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska
kunna uppnås. Sent inkomna examinationer betygssätts inte om inte särskilda och
av examinator godkända skäl föreligger. Studenten har fem arbetsdagar för
komplettering efter det att kompletteringsuppgift meddelats, om inte särskilda och
av examinator godkända skäl föreligger.
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Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd
på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa
examinationsformer för studenten.
Antal examinationstillfällen:
Ingen begränsning

Betyg:
Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: väl godkänd, godkänd och
underkänd.
För betyget väl godkänd på kursen krävs dels att studenten har deltagit aktivt på
de obligatoriska seminarierna, dels väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.
För betyget godkänd på kursen krävs dels att studenten har deltagit aktivt på de
obligatoriska seminarierna, dels godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

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.
Delar av kursen kan komma att genomföras på engelska.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

