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Kursplan
Kursens benämning: Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Ledning funktionspluton
Engelsk benämning: War Studies Intermediate Course, Branch Specific Platoon
Command
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1OP427
HT 2015
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2015-06-11.
Militärvetenskapliga institutionen
Krigsvetenskap
Grundnivå
9 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Grundkurs Introduktion till krigsvetenskap, Grundkurs krigsvetenskap Marktaktik
teori, Grundkurs krigsvetenskap Översiktskurs Militärstrategi, Grundkurs
krigsvetenskap Marktaktik tillämpning, Fortsättningskurs krigsvetenskap Metod,
Fortsättningskurs krigsvetenskap Irreguljär krigföring och Fortsättningskurs
krigsvetenskap Uppsats.
Huvudområde
Krigsvetenskap
Successiv fördjupning
G1F
Fördjupningsnivå
Fortsättningskurs
Kursens innehåll och upplägg
Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper och förmåga att tillämpa
uppdragstaktik vid ledning av pluton i kompaniram vid marsch, förläggning och
strid samt typuppgifter i olika typer av terräng och under norrländska
vinterförhållanden.
Kursen innehåller litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, muntliga
stridsövningar samt kader- och sammanhängande förbandsövningar.
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Kursens lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter kursen förväntas studenten kunna:
•
•
•

Förklara principer för kompanis och plutons taktiska uppträdande vid olika
uppgifter.
Analysera stridstekniska problem och föreslå hur stridstekniken kan
utvecklas.
Analysera orsakssamband mellan olika ämnen och förklara hur de påverkar
genomförande av uppgifter på lägre förbandsnivå.

Färdighet och förmåga
•
•

Leda pluton vid förläggning, marsch och strid samt typuppgifter.
Tillämpa folkrätt vid planering och genomförande av uppgifter på lägre
förbandsnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•

Värdera information, säkerhetsmässiga och etiska aspekter, fatta beslut och
genomdriva dessa under osäkerhet och tidspress.
Diskutera och föreslå hur egen förmåga att leda pluton kan utvecklas.

Kunskapskontroll och examination
Examination sker genom ett skriftligt och ett praktiskt prov, aktivt deltagande vid
övningar och seminarier samt en skriftlig inlämningsuppgift.
Antal examinationstillfällen:
Antalet examinationstillfällen är begränsade till två för praktiska examinationer av
praktiska och ekonomiska skäl. I övrigt ingen begränsning av antalet
examinationstillfällen.
Betyg
Betygssättning sker enligt en tvågradig betygsskala, godkänd och underkänd.
För betyget godkänd på kursen krävs lägst godkänt på samtliga tre examinationer
och aktivt deltagande vid obligatoriska moment.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen skall
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 väsentligt ändrats har studenten
rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna
kursplan.
Övrigt
Kursen ges inom ramen för Officersprogrammet.
Delar av kursen genomförs på engelska.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

