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Kursplan
Kursens benämning: Militärteknik och insats (T9)
Engelsk benämning: Military technology in military operations

Kurskod: 2HU044
Gäller från: HT 2015
Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarhögskolan 2014-04-24.
Institution: MVI
Ämne: Militärteknik
Nivå: Avancerad
Omfattning: 7,5 hp
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Stabsutbildning (SU) eller motsvarande kunskaper om militära insatser.
Teori och metod i Militärteknik (T1) 15 hp.
Militärteknik och operativ ledning (T3) 15 hp.
Huvudområde
Militärteknik
Successiv fördjupning
A1F
Fördjupningsnivå
Avancerad nivå.
Kursens innehåll och upplägg
Kursen omfattar en fördjupning om teknikens interaktion med militära insatser.
Den inleds med litteraturstudier samt bedömande och planering med
militärtekniskt fokus inför en insats. Därefter följer en militärteknisk analys av
olika handlingsalternativ för genomförandet. Avslutningsvis utvecklas planen för
insatsen.
Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
Kunskap och förståelse:
Analysera hur insatsmiljön, inklusive de mest relevanta aktörerna med
tillhörande tekniknivå, bör påverka avvägningarna och besluten vid planering
och genomförande av en militär insats.
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Värdera handlingsalternativ där teknikens relation till tid, rum och ambition
(styrka) särskilt beaktas.
Färdighet och förmåga:
Tillämpa planeringsarbete med militärtekniskt fokus, enligt aktuell
stabsarbetsmetod, där de viktigaste momenten analyseras och värderas.
Uppvisa färdighet att utarbeta och kritiskt bearbeta handlingsalternativ där
teknikens relation till tid, rum och ambition (styrka) särskilt beaktas.
Utarbeta en självständig analys av planering för insatser i en komplex miljö.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Utifrån initieringsdirektiv och teoretisk grund värdera och analysera hur
förändringar i insatsmiljön, inklusive de mest relevanta aktörerna, förändrar
situationen och därmed påverkar avvägningarna och besluten vid planering
och genomförande av en militär insats.
Kunskapskontroll och examination
Examination sker genom skriftliga tentamina samt aktivt deltagande vid
stabsarbete i grupp och seminarier med tillhörande förberedelseuppgifter.
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet omexaminationstillfällen.
Betyg
Betyg ges i en tregradig skala: väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U).
Krav för betyget godkänt (G) på kursen är att den studerande:
− deltar aktivt i seminarier och stabsarbete i grupp, samt
− i samtliga enskilda uppgifter med en godtagbar form påvisar teknikens betydelse för
militär verksamhet.
Krav för betyget väl godkänt (VG) på kursen, utöver ovanstående, är att den
studerande:
− i minst 2/3 av de enskilda uppgifterna uppvisar förmåga till egna observationer och
slutsatser utöver det uppenbara, samt att utifrån ofullständig information göra rimliga
antaganden.
Underkänt (U) erhålls om inte betygskriterierna för betyget godkänt (G) på kursen
uppnås. Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd skall
kunna uppnås.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Enligt bilaga.
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Övergångsbestämmelser
Studerande har rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras
enligt denna kursplan om kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt
ändrats.
Övrigt
Kursen ingår i den högre stabsofficersutbildningen med militärteknisk inriktning
(HSU-T).
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

