1 (2)
Datum

2019-02-20

Kursplan
Kursens benämning: Grundkurs Informationsmiljön
Engelsk benämning: The Information Environment: Basic Course
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:

Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1MK042
Vårterminen 2019
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2018-09-17 reviderad 201902-20
Militärvetenskapliga institutionen (MVI)
Krigsvetenskap
Grundnivå
7,5 högskolepoäng

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Grundläggande behörighet för högskolestudier.
Huvudområde
Krigsvetenskap
Successiv fördjupning
GIF grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Fördjupningsnivå
Grundkurs
Kursens innehåll och upplägg
Kursen syftar till att introducera och ge grundläggande kunskaper om
informationsmiljöns uppbyggnad och karaktär, samt förståelse för dess funktion
som stridsrum inom ramen för en militär operation.

Kursen genomförs med föreläsningar, seminarium och självstudier. Tonvikten
ligger på självstudier. Föreläsningar följs upp med seminarium och styrda
självstudieuppgifter samt arbete med den skriftliga inlämningsuppgiften.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 redogöra för informationsmiljöns uppbyggnad och karaktär samt dess
funktion som stridsrum inom ramen för en militär operation


förklara informationsmiljöns roll i och påverkan på modern krigföring.
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Kunskapskontroll och examination
Examination genomförs genom en självständig skriftlig inlämningsuppgift och ett
obligatoriskt seminarium.

Sent inkomna examinationsuppgifter betygssätts inte om inte särskilda, och av
examinator godkända, skäl föreligger.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska
kunna uppnås. Kompletteringsuppgift ska inlämnas senast fem arbetsdagar efter
att resultat och kompletteringsuppgift meddelats för det examinerande momentet i
fråga.
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 inte begränsat.
Betyg
Betygsättning sker genom en tvågradig betygsskala: Godkänd (G) och Underkänd
(U). Vid båda examinerande momenten ges betyget G eller U.
För att erhålla betyget G på hela kursen ska deltagaren vara godkänd på båda
momenten.

Betygskriterier
Se bilaga till Kursbeskrivning.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteraturförteckning, se bilaga 1.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt ändrats har den
studerande rätten att en gång per termin under en treterminsperiod examineras
enligt denna kursplan.
Övrigt
Kursen är en fristående kurs som genomförs på uppdrag för Försvarsmakten.

Kursen riktar sig till personal i Försvarsmakten och myndigheter inom försvarsoch säkerhetssektorn.
Kursvärdering genomförs genom kursansvarigs försorg och ligger till grund för
eventuella förändringar av kursen.
Kursen kan delvis komma att genomförs på engelska.

