lämpning av fl ygplanet och stridstekniker
so m luftstrid och attackanfa ll.
Grund en fö r hur vi ser på vå r utbild nings metod lades fö r snart 45 år sedan när
SK 60 va r nytt so m skolflygplan oc h vi had e
utarbetat en ny urva lsprocess. Trots dessa
stora investerin ga r i flygutbildningen nådd e
m an inte några märkbart positiva föränd rin ga r i utbildnings res ultatet, avskiljnin gs proce nten va r fortsa tt hög oc h det var
många tänkbara pilo ter so m skiljdes från
sin ll ygutbildnin g. G runden so m då lades
fö r vår utbildnin gs metod, som har ett ben i
vad vi gö r och ett ben i hur vi gör, är att vi
ska ha ll yglära re m ed hög kvalitet som fo ku se rar på utbildnin g oc h lärand e. D et ska
vara tydligt för eleven att vi som fl yglärare
foku serar på att lära dem ett yrke istället fö r
att ko nt rollera vad de ka n. Det kan tyckas
vara en enkel sa k men man ska komma ih åg
att utgå ngs pun kten ska vara utifrån ett elevperspektiv och inte utifrån ett fl yglärarp erspekti v. Vi eftersträvar ett öppet utbild nin gs klim at där vår må lsä ttnin g ä r att
eleven ska lära sig så mycket som m öjligt
und er den tid de är und er g rundutbildning.

•

Flygvapnets flygutbild n1ng
- i går, i dag och i morgon
en ledand e tanken i verksamheten
är att alla som arbetar i en roll so m
har m ed flygtjänst att göra ska ha
en ge mensam kulturell förståelsegrund för

D

vad ll ygtjänsten innebär. Detta är något som
har vidareutveckl ats und er de år som llygskolan varit base rad p å Malmen. I d ag
ge no mgå r cirka 65 individ er någo n form av
utbildning i ll ygskolans regi per år oc h av
dessa är det 24-28 so m geno mgå r en g rund läggand e flygutbildning som pilo t (flygplan ,
helikopter eller T UAV).

skol an i Ljun gbyhed (F 5) upprättad es.
D ärmed har de n svenska militära flyg utbildningen utvecklats und er mer än 100
år. Stora utvecklingss teg togs under tiden i
Ljungbyhed vilket var naturligt då utbild ningen var förl agd där i 70 års tid. Vi a någ ra
år på F 10 i Än gelholm och F 16 i Uppsal a är
Flygskol an sedan 2003 fö rl agd till M almen .
Tillbaka till ursprunge t m ed andra ord .
2006 överfördes Flygs till Luftstridsskolan .

Dagens flygutbildn ing

Arvet

Basen för Flygskol ans, Flygs, verksa mhet är
de grundläggand e flygutbildningarna till att

På Malmen bedrevs flygutbildning i Baron
Cederström s regi redan 191 2 och 1913 tog
Arm ens Flygkompani över skolan. Armens
fl yg komp ani och Marin ens fl ygväse nd e
öve rfö rd es till Flygvapnet 1926, då Flyg-

bli strid sflyg pil o t, heliko pterpilot eller
transport- och specialfl ygpilot. H elikopterpiloterna startar i dagsläget sin utbildning
v id H eeresfli ege rwaffensc hule i Blickeburg
Tys kl and , en halv timm es kö rnin g fr ån
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H annover. D en svenska llygutbildnings verksamh eten i Tyskland etablerad es 2008
och i Bi:1 ckeburg lär sig eleverna grunderna
i att flyga helikopter innan de ko mm er till baka till Sveri ge fö r att fortsä tta sin takti ska
grundutbildnin g vid FlygS (GTU/ H) . H är
lär sig eleve rn a taktisk tillämpnin g av heliko ptern. I Tyskland genom fö rs utbildninge n
på heliko pter EC- 135 och vid Flygs anvä nds
HKP I 5. Strid sflygpiloterna samt transpo rtoch specialllygpiloterna geno mför från första dagen hela sin grundllygutbildning på
fly gplan SK60 vid FlygS på Malmen där
transpo rt- och specialflygpilotern as grund lägga nde takti ska utbildning är ett kn appt
halvår ko rtare än den som är inriktad mo t
stridsflyg, )as 39 G ripen . Und er G FU/F lär
sig elevern a g rund erna för att llyga llygplanet och på GTU/F utbildas de i taktisk till -
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Flera sto ra beslut som påverkat flygutbildningen togs under 70- och 80-talen men
utvecklingsprocesse n för att nå vår m ålsättning har fortsa tt fram till nu och ko mm er

kun skapssyn likt den inverkan skriftspråk
och boktryckarkonst hade en gå ng i tid en.
D et är dock svårt att se va d det innebär här
och nu när v i är mitt inne i processen oc h

fo rtsatt vara und er ständig utveckling. Vår
utbildnings metod är inget som sköter sig
självt i en militär högriskmilj ö utan kr äve r
en ko ntinu erlig m edve tenhet hos p ersonalen o m var vi står och vart vi är på väg.
Metoden ska vila på vetenskaplig pedago-

när vi sa mtidi gt är en del av den. Vi måste
dock vara med i framkanten när det gäller
hur vi ska bedriva utbildninge n och identi fi era såväl de nackd elar so m fö rd elar som
utvecklinge n fö r m ed sig. Milj ön so m vi
militära piloter verkar i har även den för -

gisk grund där kun skaper om lära nd eprocesse r är sty rande, det är något vi är
mycket noga med. D et få r inte vara allm änt
tyckand e och så kall at sunt förnu ft som styr
hur fl ygutbildnin ge n ska bedrivas. Vår

ändrats i takt m ed den tekni ska utvecklin gen . Vissa grundl äggand e kognitiva förmågo r är do ck oföränderli ga. D etta sam mantaget har skapat en intressa nt utgå ngspunkt in fö r framtiden där vi so m er farn a

metod måste också vila på beprövad er fa renhet i fo rm av fl yglärarnas saml ade erfa renheter och det o rga nisato riska minn et.

lä rare och yrkes utövare ska ska pa en
lära nd es ituation för vå ra elever i en digital
milj ö där vi lärare är "immigranter" och
eleverna är "ursprungsinnevå nare''.
Elevern a är uppvuxna med att förstå och
tolka det tekniska grän ss nittet m ed an
lärarna har en längre lärand eväg för att fö rstå på samma sätt. Lärarna är vana vid en
lärand ep rocess som bygge r på en stegvis
uppbyggnad av en yrkesprofessio n ("just in
cirkase learnin g") och eleverna är mer vana
vid snuttifi erat (frag menterat) n ätverkslärande ("Ju st in time lea min g") . D et har

Morgondagen
Den di gitala tekniska utvecklingen är någo t
vi m åste anpassa oss till inför framtid en.
D en di gitala revolutionen med sm arta telefon er, su rfpl attor och m öjlighet till ständi g
uppko ppling m o t Intern et är n ågo t so m
påverkar såväl lärandeprocess som lärand emiljö. Den di gitala revo lution en ko mm er
sa nn olikt att ha en inverkan på lärande och
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alltid varit konflikter mellan olika generationers syn på lärande,
kommunikation, relationer och ledarskap, men dagens digitala miljö
gör det extra intressant och utmanande. Vi äldre ska sluta leta våra
likar i den yngre generationen och fokusera på hur vi ska ge dem den
grund de behöver för att bli framtidens militära piloter.
SK60 har fungerat som skolflygplan i snart 50 år och det håller
fortfarande måttet sett ur ett plattformsperspektiv, det är ett utmärkt
flygplan att lära sig flyga med. Utvecklingen har dock gått framåt på
detta område och i dag kan man med de moderna skolflygplanen
som finns på marknaden öva de förmågor som övergripande kan
kallas systemträning. Med denna förmåga kan man träna hanterand~t av den stora mängd information som genereras i ett stridsflygplan i form av radar, varnings- motmedelssystem, bildsensorer och
vapenleveranser. All denna information simuleras i realtid ombord
på flygplanet och för den övade eleven uppl evs det precis som om
det skulle vara en riktig radar och riktiga vapen som används emot
en riktig motstå11dare. Sedan några år håller Flygvapnet på att stu dera och planera för en anskaffning och ett införande av ett nytt
flygutbildningssystem med dessa systemträningsförmågor i syfte att
morgondagens flygelever ska ha en större kunskap än dagens när de
startar sin inflygning på Jas 39 och TP 84. Med detta skulle flygtim mar i Jas 39 och TP 84 kunna frigöras för att använd as till ökad
operativ effekt i stället för till utbildning.
Framtiden ser som alltid intressant och utvecklande ut.

Air Pow r Symposium
Från flygplan med dukklädda
vingar och pionjärer i lufthavet
till Jas 39E. Hur har Luftförsvaret utvecklats från 1926 till
i dag och hur kommer den
framtida teknikutvecklingen
att se ut?
ilka fö rmågor krävs i framtidens
luftförsvar? Detta var frågor som
stod på agendan när Flygvapnet
under två soliga och varma dagar i augusti
bjöd in till Luftförsvarssymposium i Linköping.
Torsdagen den 25 aug usti startade Flygvapnets Luftförsvarssymposi um (Air Power
Symposi um) med prominenta deltagare
från Europa, Nordamerika och Afrika. I två
dagar genomfördes föreläsningar i Helikopterflottiljens hangarer i Ma lmslätt,

V

Major Michael Rosenqvist
Stf chef Flygskolan

GTU/ H
12 m6n
GTU/F

CT/CIH JAS 39

12 mån
TRANSPORT· OCH
SPECIALFLYGPILOT
GFU
CT
TFHS

GFU/F
12 m6n

Grulidläggande Flyqutblldnlhg
Conversion Trainlng (TIS)

ClTU/ TP
6 mån

GTU
ORT

C'JICRT
IHIK Pl'./1!>/16

TF HS
13 mån

Linköping.
Syftet med symposiet var att göra en resa
från dåtid, via nutid, till att blicka in i framtiden för att ge en bild av de förmågekrav
som kan komma ställas på det framtida
luftförsvaret, säger överstelöjtnant Fredrik
Pålsson, LSS. UTVE LUFT fick tidigt uppgiften av Högkvarteret att planera och genomföra ett "Air Power Symposium" vilket
gjordes i nära samverkan med HKV PROD

cr1crn
TP8M5100/S102

Grundläggande Taktis~ Utbildning
Combat Readlness Tr~l m ng (GFSU)

Trafilcflygarhögs~olan

Anm. CT och GR1' har olika längd beroende på vilket flygslag pjldten tillhör. Inom respektive flygslag

kan längden också Variera beroeritte på typ av heUkopter eller tran~port och !$1;leclalflygplan. Skedena
CT/CRT I bilden ovanför sl(a därför inte betraktas som skalenligt återgivna.

FLYG.
I en för dagarna omdekorerad hangar
hölls föreläsningar med inbjudna talare från
näringsliv, myndigheter och andra länders
försvarsmakter. Bland deltagarna kan bl.a.

nämnas HMK Carl XVI Gustav, Sveriges
Försvarsminister, Överbefulhavaren, Flygvapenchefen tillsammans med ett tiotal
flygvapenchefer och flygvapenkollegor från
20 andra nationer.
Den första dagen hade fokus på teknik
och efter att Flygvapenchefen, generalmajor
Mats Helgesson, förklarat symposiet invigt,
tog moderator Dennis P Merklinghaus
hand om taktpinnen. Denn is P Merklinghaus, som till vardags är chefredaktör för
den internationella tidsskriften Military
Technology, dirigerade taktfast föreläsarna
utmed stigen med start 1926 till dags datum
för att sedan försöka sig på att staka ut vägen
mot framtiden.
Den första delen av stigen målades upp
av Ulf Nilsson, chef på Saab Aeronautic som
på ett målande sätt beskrev historien kring
hur Saabs flygplanstillverkning kom till,
genom att dåvarande AB Svenska Järn vägsverkstäderna, ASJ blev ASJA, där det
sista A:et stod för Aeroplanavdelning, med
framtagande av modell F 1. Saab grundades
1937 och har sedan dess producerat många
kända flygplan, som J 29 Tunnan, A 32
Lansen, J 35 Draken, JA37 Viggen och det
senaste Jas39 Gripen, där nu utvecklingen
fortsätter mot E-versionen.
Överste Oscar Hull från HKV LEDS
INRI, fortsatte måla upp stigen genom att
beskriva Försvarsmaktens långsiktiga förmågeutveckling, och de globala strategiska
trenderna mot 2035. Överste Oscar Hull
kommenterade den tekniska utvecklingen
tillsammans med den framtida operativa
stridsmiljön. I samma block följde sedan brigadgeneral Ingela Mathiasson och överste-

löjtnant Mats Knafve, från FMV, som inledde
med att beskriva hur FMV kom till och vilken roll myndigheten har som länk mellan
Försvarsmakten och industrin. Överstelöjtnant Mats Knafve beskrev hur Jas39 Gri pen
tagits fram från sta rt och sedan vidareutvecklats genom åren, samt det senaste
utvecklingsspåret Jas 39 Gripen E.
Knut Övrebö och Micael Johnsson från
Saab fortsatte målandet av sti gen med att
beskriva hur vägen framåt kan se ut med en
föredragning om teknikens möjligheter i
framtiden kopplat till system och plattformar inom lu ftstridskrafterna. Bland annat
pekade de på olika teknikutvecklingsspår
_} Olll kan komma att påverka flygstridskrafterna i framtiden och med det vikten av
långsiktiga inriktningsdokument som den
paria men ta riska I u ftförsva rsu tredni ngen
2040 och arbetet inom den nationella forsk ningsagendan, NRIA, och deras visionsarbete mot 2050.
Den framtida vägen fick ytterligare en
inramning av Dr Peter W Singer som förklarade att framtidens krigsscenarior styrs
inte av vad som är tekniskt möjligt, det styrs
av vår egen begränsning att utnyttja tekniken. Dr Peter W Singer gjorde en trend spaning mot framtiden och presenterade
sex olika områden; drönare/robotar, tredimensionella skrivare, "internet of things"
(sakernas internet)/ art ificiell intelligens,
designade droger och nya högenergivapen.
Föreläsningen gav en tankeväckare för vad
tekniken kan göra redan i dag och vilka
möjligheter som väntar runt hörnet. Peter
Singer gav en rad exempel på olika utmaningar, t.ex. hur man kan använda sig av

Foto: Philip Stevens
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