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Kursplan 
 

Kursens benämning: Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Marintaktik tillämpning  
 

Engelsk benämning: Intermediate Course War Studies, Applied Naval Tactics 
 

Kurskod: 1OP412    

Gäller från:  HT 2015    

Fastställd:  Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens 

kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2015-06-11. 

Institution:  MVI    

Ämne:   Krigsvetenskap     

Nivå:   Grundnivå     

Omfattning:  7,5 hp 

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen  

Grundkurs Introduktion till krigsvetenskap, Grundkurs krigsvetenskap 

Marintaktik teori, Grundkurs krigsvetenskap Marintaktik tillämpning och 

Grundkurs krigsvetenskap Översiktskurs militärstrategi. 

 

Huvudområde 

Krigsvetenskap 

 

Successiv fördjupning     

G1F 
 

Fördjupningsnivå 

Fortsättningskurs 

 

Kursens innehåll och upplägg 

Kursen syftar till att studenten skall få en förståelse för hur strids- och 

stödfunktioner kombineras taktiskt samt en förmåga att planera och genomföra en 

marin operation mot en kvalificerad motståndare. Vid bedömandet behandlas även 

hur övriga i programmet ingående ämnen inverkar på analysen av de taktiska 

handlingsmöjligheterna och utformningen av operationsplanen. 

 

Under kursen läggs vidare stor vikt vid förmågan att identifiera och analysera 

taktiska problem under osäkerhet och tidspress, fatta beslut samt att utforma och 

ge order. I denna del övas även förmågan att tillämpa folkrätt (inkl havsrätt) och 

tillämplig nationell rätt vid planering och genomförande av operationer. 
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Kursens lärandemål 

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 

 

Kunskap och förståelse 

- Beskriva de olika strids- och stödfunktionerna och förklara hur kombineras 

vid olika taktiska uppgifter. 

 

Färdighet och förmåga 

- Genomföra bedömande och utarbeta en operationsplan. 

- Genom spel analysera taktiska problem samt öva beslutsfattning och 

ordergivning. 

- Analysera hur olika ämnesperspektiv inverkar på bedömningen av de 

taktiska handlingsmöjligheterna och utformningen av operationsplaner. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- Värdera doktriners/reglementens uppbyggnad och funktion för 

officersprofessionen 

 

Kunskapskontroll och examination 

Kursen examineras genom ett enskilt skriftligt prov samt genom aktivt deltagande 

i obligatoriska moment.  

 

Obligatoriska moment under kursen är grupparbeten (planering) övningar och 

spel. 

 

Antal examinationstillfällen 

Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen. 

 

Betyg 

Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: väl godkänd, godkänd och 

underkänd. 

 

För betyget väl godkänd på kursen krävs väl godkänt på det skriftliga provet samt 

aktivt deltagande i de obligatoriska momenten. 

 

För betyget godkänd på kursen krävs godkänt på det skriftliga provet samt aktivt 

deltagande i de obligatoriska momenten. 

 

Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen ska 

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 väsentligen ändrats har 

studenten rätt att en gång per termin under en treterminersperiod examineras 

enligt denna kursplan. 

 

Övrigt 

Kursen ingår i Officersprogrammet. 

 

Viss del av undervisningen sker på engelska. 

 

Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och 

ligger till grund för eventuella förändringar av kursen. 
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Bilaga 1. Kurslitteratur 

 

 
Kursens benämning Krigsvetenskap FK Marintaktik tillämpning 

  

Kurslitteratur   

Angstrom, Jan & Widen, J. J. (kommande 2015) “How do we 

Measure the Quality of Doctrine?”, Journal of Strategic Studies 

 

Berga, Kjell Inge & Haaland, Torunn Laugen, “Development of 

Military Doctrine: The Particular Case of Small States”, 

Journal of Strategic Studies, Vol. 33, No. 4, August 2010, pp. 

505-533. 

 

Ellström, Per-Erik ”Lärande i spänningsfältet mellan 

produktionens och utvecklingens logik” i Abrahamsson 

Kenneth mfl (red) Utbildning, kompetens och arbete (Lund: 

Studentlitteratur, 2006) (15 s) 

 

Försvarsmakten, Handbok IKFN, (Stockholm, Försvarsmakten, 

2014). 

 

Hoiback, Harald (2011) ”What is Doctrine?”, Journal of 

Strategic Studies, 34(6): 879-900.  

 

NSA, MTP 1 (E) vol I – Multinational maritime tactical 

instructions and procedures, (NATO, 2010). 

 

Thunholm, Peter, Widén, Jerker & Wikström, Niklas (red.) 

Militära arbetsmetoder: En lärobok i krigsvetenskap 

(Stockholm: Försvarshögskolan, 2015, försöksutgåva), kap. 5 

Därutöver tillkommer en mindre antal texter, doktriner och 

vetenskapliga artiklar genom kursansvarigs försorg. 

Övriga hjälpmedel  

Beslut Bilagan är fastställd av ämnesrådet i Krigsvetenskap 2015-10-

14.  

 

 

 


