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Kursplan
Kursens benämning: Läskurs: specialförband i teori och praktik
Engelsk benämning: Reading course: Special Forces – Theory and Practice
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

2PK069 (valbar kurs inom program), 2SS050 (fristående kurs)
Vårterminen 2019
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2018-06-19
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap
Krigsvetenskap
Avancerad nivå

7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till masterprogrammet i politik och krig. För fristående kurs: officersexamen
eller kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp i krigsvetenskap eller motsvarande.
Huvudområde
Krigsvetenskap
Successiv fördjupning
A1N avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Fördjupningsnivå
Kursens innehåll och upplägg
Läskursen syftar till att ge de studerande fördjupade teoretiska och praktiska
kunskaper gällande utvecklingen och användningen av specialförband. Kursen
fokuserar särskilt på utvecklingen av specialförband och specialoperationer i
Storbritannien under andra världskriget och militärt tänkande kring deras
användning. Kursen behandlar även specialförbandens användning på olika
krigföringsnivåer i Nordafrika och Frankrike under andra världskriget. Dessutom
omfattar kursen litteratur om den militärteoretiska och tillämpade utvecklingen av
brittiska och amerikanska specialförband i insatser i Asien och Europa, under
kalla kriget. Slutligen behandlar kurslitteraturen även utvecklingen av, och
motiveringen för, specialförband i Afghanistan och Irak efter 9/11 2001.

Kursen genomförs i huvudsak som självstudier, och omfattar ett introducerande
och ett examinerande undervisningstillfälle.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
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redogöra för hur behovet av specialförband och specialoperationer växte
fram i Storbritannien under andra världskriget
analysera relationen mellan specialförband och krigföringens olika nivåer
kritiskt värdera de brittiska och amerikanska specialförbandens utveckling
under kalla kriget.
identifiera och visa förståelse för specialförbandens mer samtida
utveckling och roll.

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift som behandlas
vid ett avslutande obligatoriskt seminarium.

Aktiv närvaro vid slutseminariet är obligatorisk. Frånvaro kan ej ersättas. Student
som inte närvarar får delta i seminariet nästa gång kursen ges.

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 tre dagar för komplettering
efter det att kompletteringsuppgift meddelats, om inte särskilda och av examinator
godkända skäl föreligger.
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen
Betyg
Betygsättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G)
och Underkänd (U).
För betyget godkänt krävs aktivt och konstruktivt deltagande under obligatoriska
moment, samt betyg godkänt på den skriftliga examinationsuppgiften. För betyget väl
godkänt krävs aktivt och konstruktivt deltagande under obligatoriska moment, samt
väl godkänt på den skriftliga examinationsuppgiften.

Betygskriterier redovisas i kursbeskrivningen.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga 1
Övergångsbestämmelser
När en kurs inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt ändrats har
studenten/deltagaren rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras
enligt denna kursplan.
Övrigt
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Kursen ges som valbar kurs inom masterprogrammet i politik och krig och kan även
ges som fristående kurs.
Kursen ges på engelska.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

