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Kursplan  
 
Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Marintaktik tillämpning 
 
Engelsk benämning: Basic Course War Studies, Applied Naval Tactics 
 
Kurskod:   1OP493 
Gäller från:  Höstterminen 2020 
Fastställd:  Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och       

utbildningsnämndens kursplaneutskott vid 
Försvarshögskolan 2020-02-20  

Institution:     Militärvetenskapliga institutionen (MVI) 
Ämne:     Krigsvetenskap  
Nivå:     Grundnivå 
Omfattning:  7,5 hp  
 
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen  
Antagen till Officersprogrammet (OP).  
 
Huvudområde  
Krigsvetenskap 
 
Successiv fördjupning  
G1N grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
 
Fördjupningsnivå  
Grundkurs 
 
Kursens innehåll och upplägg 
Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att göra taktiska bedömanden, 
fatta beslut samt utforma och ge order, såväl muntligt som skriftligt. Kursen ger 
studenten grundläggande kunskaper i svenska taktiska reglementen och 
handböcker samt förmåga att tillämpa dessa och krigets lagar vid olika 
stridssituationer på förbandsnivå. Under kursen belyses även taktisk planering och 
ledning utifrån övriga i programmet ingående ämnen.  
 
Kursen genomförs som en kombination av föreläsningar, seminarier, självstudier 
och krigsspel. 
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Kursens lärandemål  
Efter att ha genomgått kursen ska studenten kunna: 
 
Kunskap och förståelse 

− förklara Marinens krigsförbands grundläggande organisation, materiel 
samt taktiska koncept på förbandsnivå 

− förklara främmande marinstridskrafters grundläggande organisation, 
materiel och taktiska koncept på förbandsnivå 

− diskutera grundläggande principer för taktisk ledning och stabstjänst 
− redogöra för hur krigets lagar och internationell havsrätt påverkar val av 

medel och metoder vid planering och genomförande av enklare 
operationer 

Färdighet och förmåga 
− analysera taktiska problem samt öva beslutsfattning och ordergivning 
− genomföra enklare taktiskt bedömande och utarbeta order 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

− diskutera vilka krav stridens friktioner ställer på chefer på förbandsnivå 
vid ledning av strid. 

Kunskapskontroll och examination  
Kursen examineras genom en salstentamen, en inlämningsuppgift samt genom 
deltagande i obligatoriska moment. 
Obligatoriska moment under kursen är seminarier och krigsspel.  
 
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. 
 
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  
Antalet examinationstillfällen är begränsade till två för krigsspel på grund av 
praktiska och ekonomiska skäl. I övrigt inga begränsningar av antalet 
examinationstillfällen. 
 
Betyg  
Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: väl godkänd (VG), godkänd 
(G) och underkänd (U). Betygskriterier redovisas senast vid kursstart. 
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För betyget godkänd (G) på kursen krävs godkänd på salstentamen, 
inlämningsuppgiften samt deltagande i de obligatoriska momenten.  
 
För betyget väl godkänd (VG) på kursen krävs betyget väl godkänd salstentamen, 
godkänd på inlämningsuppgiften samt deltagande i kursens obligatoriska moment.  
 
Kurslitteratur och övriga läromedel  
Se bilaga. 
 
Övergångsbestämmelser  
När kursen 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 ges inom utbildningsprogrammet Officersprogrammet (OP).  
 
Kursen kan komma att ges helt eller delvis på engelska. 
 
Kursutvärdering genomförs genom kursansvarigs försorg och ligger till grund för 
eventuella förändringar av kursen.  
 
 


