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1 Innledning 
Krigsskolene er forsvarsgrenenes profesjonsutdanning som skal utdanne yrkesoffiserer med 
relevans for forsvarsgrenene, og fellesstillinger i Forsvaret. Utdanningen skal legge 
tilfredsstillende grunnlag for videre utdanning i Forsvaret.  
 
Innholdet i krigsskoleutdanningen skal dekke Forsvarets behov. Nasjonale rammeplaner for 
utdanning i Forsvaret fastsettes av sjef Forsvarets høgskole etter delegasjon fra 
Forsvarsdepartementet, jf. § 3-2 (2) i lov om universiteter og høyskoler og forskrift om 
Forsvarets høyskoler. 
 
Krigsskolene er delvis underlagt lov om universiteter og høyskoler gjennom kongelig 
resolusjon av 16. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og 
høyskoler (univl.) § 1-2 tredje ledd, jf. forskrift om delvis innlemming av Forsvarets 
høyskoler under univl. Krigsskolene har derved faglige fullmakter på linje med andre 
høgskoler og rett til å tildele graden bachelor.  
 
Høgskolene i Forsvaret er for øvrig underlagt Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – 
NOKUT, som er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. NOKUT skal 
bl.a. føre tilsyn med og stimulere til utvikling av kvaliteten i utdanningene ved norske 
høgskoler.   
 

2 Hensikt  
Krigsskolene skal: 
• Utdanne offiserer for dagens og fremtidens norske forsvar  
• Utdanne et antall offiserer som dekker de grenvise behovene for profesjonskompetanse, 

og som har et solid grunnlag for tjeneste i Forsvaret i leder- og avdelingsstillinger 
• Tilby utdanning som kvalifiserer for yrkestilsetting i Forsvaret, og som gir solid basis for 

videre utdanning og karriere 
• Tilby profesjonsutdanning som har høy akademisk kvalitet i kombinasjon med praktisk 

rettet lederutdanning som tilfredsstiller Forsvarets krav og samfunnets verdioppfatninger, 
og som gjør offiserene i stand til å handle etisk bevisst og effektivt 

• Tilby utdanning som gir kadettene personlig og ferdighetsmessig utvikling over en lengre 
sammenhengende periode hvor de skal skaffe seg innsikt i – og forståelse for – Forsvarets 
og forsvarsgrenenes funksjon og anvendelsesmuligheter nasjonalt og internasjonalt  

• Utgjøre relevante fagmiljøer for Forsvaret som bidrar til intern og ekstern utvikling og 
debatt  

 

3 Varighet og nivå 
Krigsskoleutdanningen skal utgjøre et grunnstudium med et omfang på minimum 180 
studiepoeng som gjennomføres som et fulltidsstudium. Etter fullført studium tildeles graden 
bachelor i militære studier.  
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4 Målgruppe og opptakskrav 
Målgruppe for bachelorstudiet i militære studier er søkere som ønsker en yrkeskarriere i 
Forsvaret. Det skal ved opptak til studiet søkes å oppnå et mangfoldig offiserskorps som 
representerer det norske samfunn. 
 
Krav til opptak er: 

a. Gjennomført grunnleggende befalsutdanning (GBU) 
b. Generell studiekompetanse etter regler gitt av Kunnskapsdepartementet 
c. Spesielle krav til alder, fysisk og psykisk skikkethet og egnethet for yrket 

fastsatt for Forsvaret og nedfelt i Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF)  
d. Særkrav kan komme i tillegg for enkelte programmer  
 

5 Oppdrag og læringsutbytte 

5.1 Krigsskolenes hovedoppdrag 
Krigsskolene skal tilby en akademisk profesjons- og lederutdanning av høy kvalitet og 
relevans, der en kombinerer praksis og teori. Målet er å utdanne reflekterte offiserer som er 
kompetente til å løse sine oppgaver og lede sitt personell i militære operasjoner i fred, krise og 
krig. Gjennom oppbygging av et bredt faglig fundament kombinert med omfattende 
lederutvikling skal kadettene tilegne seg den nødvendige kompetanse til å møte sine 
fremtidige utfordringer. I tillegg til yrkets krav og Forsvarets behov, skal rammen rundt 
utvikling av kadettenes ferdigheter, holdninger og kunnskaper være Forsvarets verdigrunnlag 
og samfunnets verdioppfatninger. Utdanningen skal bygge på de krav til etikk og moral som 
samfunnet og Forsvaret stiller og de krav krigens folkerett setter. Kadettene skal utvikle evne 
og vilje til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsning som gjør at de kan løse 
oppdrag nasjonalt og internasjonalt.  
 
Krigsskolenes bachelorprogrammer skal være profesjonsutdanning for yrkesoffiserer tilpasset 
den aktuelle forsvarsgren, men også danne grunnlag for tjeneste i fellesavdelinger.  
 

5.2 Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Den krigsskoleutdannede offiser har:  
• Bred kunnskap om Forsvarets virke innenfor de overordnede utenriks- og 

sikkerhetspolitiske rammer, og kjennskap til sentral forsknings på feltet 
• Grunnleggende kunnskaper om militærmaktens muligheter og begrensninger med vekt på 

forsvarsgrenens funksjon og krigens legale grunnlag som krigens folkerett og militærrett 
• Grunnleggende kunnskap om betydningen av kulturforståelse og gender i militære 

operasjoner 
• Grunnleggende kunnskap om det politiske og etiske grunnlag samfunnet og Forsvaret er 

tuftet på 
• Kunnskap om sentrale ledelses- og organisasjonsteorier, hvordan motivasjon skapes og 

vedlikeholdes og hvordan militære team med kohesjon bygges og ledes 
• Kunnskap om sentrale metoder for å oppdatere, videreutvikle og anvende sine 

profesjonskunnskaper 
• Kunnskap om militær historie, utvikling, tradisjon og egenart som plasserer den militære 

profesjonen i samfunnet 
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• Bred kunnskap som beskrevet på programnivå/bransjevis fordypning 
 
Ferdigheter 
Den krigsskoleutdannede offiser kan: 
• Velge og anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy, samt reflektere over sitt 

lederskap for å kunne forutse, mestre og utnytte endrede forutsetninger og situasjoner 
• Anvende kunnskaper om militærmakt og tekniske profesjonsferdigheter til å planlegge og 

lede militære operasjoner i ulike konflikter på et etisk og folkerettslig forsvarlig grunnlag 
• I planlegging og gjennomføring av militære operasjoner vurdere ulike kulturelle faktorer 

av betydning for oppdraget og anvende et genderperspektiv 
• Fremskaffe, velge ut og analysere informasjon på et relevant metodisk grunnlag, og 

formidle teoretiske og praktiske problemstillinger med løsningsforslag 
• Utvise teknisk og taktisk profesjonalitet i utnyttelsen av avansert teknologi 
• Bygge team og enheter som kjennetegnes ved sterkt samhold og gjensidig respekt 
• Kommunisere effektivt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, ved tjeneste og øvelser 

innenlands, i NATO-sammenheng og som deltaker i internasjonale operasjoner 
• Beherske ferdigheter som beskrevet på programnivå/bransjevis fordypning 

 
Generell kompetanse 
Den krigsskoleutdannede offiser: 
• Har innsikt i profesjonens verdigrunnlag og de etiske problemstillinger som omgir 

offisersrollen, og kan handle i tråd med disse verdiene 
• Er fysisk og mentalt robust og skikket til over tid å virke i kritiske situasjoner preget av 

kaos og usikkerhet 
• Er seg bevisst etiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser av militær virksomhet, 

og har evne til å realisere denne kunnskapen gjennom sitt virke som offiser 
• Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor sitt arbeidsfelt, 

alene eller i team, innenfor egen avdeling eller i samarbeid med nasjonale og 
internasjonale enheter og ta medansvar for både prosess og produkt 

• Kan delta aktivt i faglige diskusjoner, dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og 
bidra til ny kunnskap og utvikling av god praksis 

• Har generell kompetanse som beskrevet på programnivå/bransjevis fordypning  
 
Den enkelte høgskole utarbeider læringsutbyttebeskrivelser på program- og emnenivå i sine 
fagplaner som er i overensstemmelse med rammeplanens beskrivelse av det læringsutbytte en 
krigsskoleutdannet offiser skal ha.  
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6 Innhold 
Innholdet i utdanningen skal organiseres slik at det er integrasjon mellom fagene og mellom 
teoretiske studier, øvelser og operativ praksis. Utdanningen skal omfatte personlig utvikling, 
fagkunnskap og den kontekst offisersrollen skal utøves i.  

6.1 Kjerneområder i bachelorgraden 
Utdanningen skal konsentreres om kjerneområdene 
• Militærmakt (land, sjø- og luftmakt) 
• Militær ledelse 
• Operasjoner 
 
Med militærmakt menes her militære operasjoner, erfaringer, analyser, doktriner, konsepter, 
organisasjoner og strukturer sett i en bred politisk og sosial kontekst. Dette innebærer at norsk 
og internasjonal politikk, militærhistorie, militær tenkning (militærteoretiske 
grunnlagsproblemer) og teknologi inngår i fagområdet militærmakt.  
 
Med militær ledelse menes her 1) å utvikle og disponere militært personell i fred, krise og krig 
og 2) å omgjøre tilgjengelige ressurser til et militært styrkepotensial. Dette innebærer at både 
lederskap i mellommenneskelig forstand og i tilknytning til Forsvarets virksomhetsstyring og 
forvaltning inngår i fagområdet. Lederutvikling skal være et sammenhengende og prioritert 
område gjennom hele utdanningen. 
 
Operasjoner forstås her som planlegging og ledelse av militære operasjoner enten grenvis, 
eller der flere forsvarsgrener samvirker. Dette inkluderer aktuelle militærteoretiske 
perspektiver, militære doktriner, operasjonskonsepter og stabsmetodikk. Innenfor dette 
fagområdet inngår også den bransjevise operative og praktiske utdanningen.  
 
De felles kjerneområdene skal utgjøre minimum 60 studiepoeng i bachelorgraden i militære 
studier, og lederutvikling skal følge hele utdanningsløpet. I første studieår skal militær 
ledelse, ledelsesteorier, lederutvikling, etikk og rettsregler utgjøre minimum 15 studiepoeng.  
Militærmakt, sikkerhetspolitikk, internasjonal politikk og folkerett, militærteori, krigshistorie 
og militærteknologi med vekt på hhv. land, sjø og luftmakt skal utgjøre 15 studiepoeng.  
 
I tillegg skal følgende tre fagområder inngå i studiet: 
• Vitenskapsteori og metode 
• Språk  
• Fysisk fostring 
 
Første studieår skal inneholde grunnleggende innføring i vitenskapelig metode med vekt på 
vitenskapsteori og kritisk tenkning, samt stabsmetodikk. Til sammen skal grunnleggende 
emner innenfor stabsmetodikk og vitenskapsteori utgjøre minimum 5 studiepoeng. De som 
skal videre på annen utdanning etter første studieår, må sikres kompetanse i stabsmetodikk 
tilsvarende 3 studiepoeng. 
 
Språk skal minimum utgjøre 8 studiepoeng i første studieår, mens fysisk fostring/idrettsfag 
skal være gjennomgående fag i utdanningen.  
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6.2 Forskningsbasert utdanning 
 
I løpet av utdanningen skal det gjennomføres metodeopplæring tilsvarende 15 studiepoeng. 
Metodefaget skal da inneholde ulike verktøy og tilnærminger innen vitenskapelig metode, 
herunder samfunnsvitenskapelig metode og stabsmetodikk, inkludert operativ planlegging.  
 
Utdanningen skal inneholde et større selvstendig fordypningsarbeid, bacheloroppgave, basert 
på et relevant militærfaglig tema som behandles på en forskningsbasert tilnærming.  
 
Krigsskolene, som selvstendige høyere utdanningsinstitusjoner, har selv ansvar for at 
utdanningspersonalet som kollegium har tilfredsstillende relevant akademisk kompetanse, 
samt tidsmessig profesjonskompetanse. Fagansatte skal gis mulighet til å drive FoU-arbeid i 
henhold til normer og krav til forskningsbasert høyere utdanning. 
 
Nyere forskning og forskningsresultater skal trekkes inn i undervisningen. Kadettene skal gis 
anledning til å knytte sitt fordypningsarbeid til skolens FoU-aktiviteter når dette er mulig. 
 

7 Pedagogiske prinsipper – arbeids- og 
undervisningsformer 
Bachelorgraden i militære studier skal baseres på synergien mellom praktisk militærkunnskap 
og forskningsbasert kunnskap. Læringsmiljøet skal bestå av teoretiske og praktiske arenaer 
som til sammen danner en helhet. Kravet om en utdanning av høy akademisk kvalitet 
kombinert med praktisk rettet ferdighetsutvikling og kunnskapsdanning forutsetter en 
utdanningsmodell der den teoretiske undervisningen søkes integrert i de praktiske 
læringsarenaer. For å knytte den teoretiske utdanning opp mot det yrket kadettene utdannes 
til, bør det legges inn perioder med praksis/trening. Praksisformer skal beskrives i den enkelte 
fagplan.  
 
Tverrfaglige problemstillinger skal inngå i studiet, da de er egnet til å demonstrere helheten i 
utdanningen og fagenes innhold i forhold til hverandre, noe som vil gi et godt grunnlag for 
forberedelse til offisersyrket.  
 
Den enkelte høgskole skal legge til rette for arbeids- og undervisningsformer der kadettene 
kan øve opp og utvikle sin evne til å se Forsvaret og militærmakten i et bredere samfunns- og 
miljøperspektiv. Arbeids- og undervisningsformer skal også sikre at kadettene skaffer seg det 
læringsutbytte de skal ha etter fullført studium.  
 
Studiet på krigsskolene er en helhetlig profesjons- og lederutdanning som både vektlegger 
kadettenes faglige og personlige læring og utvikling. Hver kadett skal derfor følges opp 
kontinuerlig og få tilbakemelding som gjelder personlig utvikling, lederutvikling og faglige 
forhold.  
 
Følgende pedagogiske prinsipper skal legges til grunn: 
 
Kadettaktivitet bør være en vesentlig del av arbeidsmetodene. Dette innebærer at 
studieopplegget gir tilstrekkelig tid til bl.a. selvstudier, oppgaveløsning, diskusjoner og 
skriftlige arbeider. Krigsskolene skal legge til rette for at kadettene selv kan ta ansvar for å 
prioritere sin arbeidstid, og skolene kan legge til rette for dette blant annet ved at deler av 
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undervisningen er frivillig. Krigsskolene skal legge til rette for at kadettene har mulighet til 
individuell veiledning.  
 
Den enkelte krigsskole må legge forholdene til rette for at kadettene skal ta ansvar for egen 
læring. Utdanningen krever at kadettene alene eller i gruppe arbeider selvstendig med fagene i 
tillegg til den planfestede undervisning som gis. Dette innebærer at kadettene i tillegg til 
ansvar for sin egen læring, også skal bidra til læring hos sine medkadetter ved engasjement, 
diskusjon og samarbeid.  
 
I undervisningsopplegget skal det legges vekt på å integrere emner og øke motivasjonen ved å 
påvise sammenhenger og bruke eksempler fra andre fag og tjenesten. Det kan oppnås økt 
læringsutbytte ved at det arbeides med de samme emner i ulike fag, slik at kadettene ser 
sammenhenger og utvikler helhetsforståelse. Når teoretiske emner relateres til helheten og 
yrket i Forsvaret kombinert med påvirkning av holdninger og ferdighetstrening, bidrar det til å 
utdype innholdet i fagene og aktivitetene.  
 
Et viktig prinsipp ved organisering av studieprogrammene er å unngå oppsplitting av det 
faglige innholdet i for små emner. Med større faglige enheter oppnår man at kadettene får 
færre emner å konsentrere seg om samtidig, bedre integrering og færre avsluttende 
vurderinger/eksamener.  
 
Den enkelte krigsskole har ansvar for utvikling av undervisningsformer. Dette innebærer at 
hver krigsskole enten hver for seg eller i samarbeid prøver pedagogiske modeller som 
prosjektbasert læring, problembasert læring, bruk av IKT, bruk av simulator, 
fjernundervisning, virtuelt klasserom osv. Krigsskolene bør etablere pedagogiske fora der 
undervisningspersonell får anledning til å utveksle erfaringer og informere om nyvinninger, 
bl.a. ved å invitere gjesteforelesere eller arrangere seminarer.  
 

8 Vurderingsordning 
Vurderingsordningene fastsettes i den enkelte fagplan for hvert emne el. hver emnegruppe. 
Det skal benyttes varierte vurderingsformer relatert til det læringsutbytte kadettene skal ha 
ved fullført emne/emnegruppe.  

9 Vitnemål 
Ved fullført og bestått studium mottar kadetten vitnemål for graden bachelor i militære 
studier. Karakterutskrift skal inngå som del av vitnemålet. I tillegg skal det utstedes et 
vitnemålstillegg på engelsk (Diploma Supplement), jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-
11. 
 
Hvis hovedkarakter føres på vitnemålet, kan det tas hensyn til andre forhold enn bare 
eksamensresultater. Fysisk fostring og militært forhold kan regnes inn etter regler gitt i 
fagplanen for studieprogrammet.  
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