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Kursplan  
 

Kursens benämning: Fortsättningskurs Ledarskap i utbildning och truppföring 

 

Engelsk benämning:  Leadership in training and command 

 

Kurskod: 1OP487 

Gäller från: VT 2020 

Fastställd: Denna kursplan är fastställd 2019-10-11 av Forsknings- och  

utbildningsnämndens kursplaneutskott vid Försvarshögskolan.  

Institution: Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) 

Ämne:  Ledarskap under påfrestande förhållanden 

Nivå:  Grundnivå 

Omfattning: 15 hp 

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen  

Genomgången Grundkurs Ledarskap 1, Grundkurs Ledarskap 2.  

 

Huvudområde 

Ledarskap under påfrestande förhållanden 

 

Successiv fördjupning 

G1F grundnivå, har mindre än 60 hp kurser på grundnivå som förkunskapskrav 

 

Fördjupningsnivå 

Fortsättningskurs 

 

Kursens innehåll och upplägg 

Kursen syftar till att, i samverkan med övriga ämnen inom programmet, träna 

studentens praktiska  

färdigheter och förmågor i truppföring och trupputbildning. Kursen omfattar 

aktiviteter som gör studenten förtrogen med Försvarsmaktens metodik för 

yrkeshandledning, med Försvarsmaktens anvisningar och handböcker runt 

utbildning samt med Försvarsmaktens professionsetiska regler och policys. 

 



Kursen karakteriseras av att den förutom föreläsningar/seminarier i hög grad 

omfattar praktiska moment såsom trupputbildning och truppföring. Genomförande 

av praktiska moment kan komma att integreras med andra ämnen. Praktiska 

moment följs upp genom verksamhetsnära och individuell handledning av varje 

student. Under särskilda praktiska moment kan närvaro krävas.  

 

Avslutningsvis tränas studenten att söka nya aspekter på ledarskap i jämförelse 

med tidigare kurser. Detta görs genom att i essäform problematisera och reflektera 

över ledarskap i praktiskt genomförd verksamhet. Empiri för denna essä utgörs 

utöver tidigare inhämtade teorikunskaper även av upplevelser och erfarenheter 

från kursen (men även andra kurser under praktikperioden) samt av de 

återkopplingar som studenten erhållit vid trupputbildning och truppföring.  

 

Kursens lärandemål 

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 

 

Färdighet och förmåga 

 med stöd av Försvarsmaktens handböcker och beprövade erfarenhet i 

utbildning planera, genomföra och utvärdera enskilda övningspass/lektioner, 

inklusive övningar med skarp ammunition  

 med stöd av Försvarsmaktens anvisningar och handböcker, handledning och i 

samverkan med ämnesspecialister/instruktörer organisera utbildning bestående 

av flera övningspass/lektioner  

 bedöma och positivt påverka stridsvärdet (särskilt avseende moral, stress, 

sammanhållning och förmåga till lagarbete) i ledd enhet i samband med olika 

verksamheter 

 genomföra utvärdering av verksamhet enligt metoder inom den egna 

funktionen och utifrån denna föreslå förändrings- och utvecklingsåtgärder för 

förband och sig själv 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 över tid visa utvecklande ledarskapsbeteende och ett professionsetiskt 

förhållningssätt i rollen som blivande officer 

 visa medvetenhet om utvärderingens betydelse för den individuella 

utvecklingen 

 med stöd i vetenskaplig litteratur problematisera och diskutera ledarskap i en 

militär kontext.  

 

Kunskapskontroll och examination 

Kursens examineras genom skriftliga uppgifter (t.ex. övnings-/utbildningsplan), 

seminarium och handledarbedömning. 

 

Planering, genomförande och utvärdering av enskilt utbildningspass vid två 

tillfällen. 

 

Organisera utbildning omfattande flera utbildningspass vid ett tillfälle. 



Att leda funktion eller förband under fältliknande förhållanden i befattning. 

 

En självständig skrivuppgift (essä) som ska avhandla studentens 

utvecklingsprocess.  

 

Examinator kan besluta om kompletteringsuppgift för frånvaro eller brister i aktivt 

och konstruktivt deltagande vid obligatoriska seminarier. Studenten har tio 

arbetsdagar för komplettering efter det att kompletteringsuppgift meddelats, 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 tio arbetsdagar efter att 

resultat och kompletteringsuppgift meddelats för det examinerande momentet i 

fråga. Sent inkomna examinationer betygssätts inte om inte särskilda och av 

examinator godkända skäl föreligger.  

 

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  

Med anledning av de praktiska momentens resurskrävande natur begränsas dessa 

till två och kan komma att erbjudas först nästkommande år.  För de skriftliga 

inlämningsuppgifterna gäller inga begränsningar av antalet tillfällen. 

 

Betyg 

Betygssättning sker enligt en tvågradig betygsskala: Underkänd/Godkänd (U/G). 

För betyget Godkänd krävs godkänt på samtliga examinationer.  

Betygskriterier redovisas senast vid kursstart. 

 

Kurslitteratur och övriga läromedel 

Se bilaga. 

 

Övergångsbestämmelser 

När kursen upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras ett 

ytterligare examinationstillfälle under en tid av minst ett år med utgångspunkt i 

tidigare kursplan.   

 

Övrigt 

Kursen ges inom ramen för Officersprogrammet. Kursen kan ges som  

uppdragsutbildning för uppdragsstuderande ur Försvarsmakten efter årlig  

överenskommelse med Försvarshögskolan.  

 

Kursutvärdering genomförs efter avslutat kurs genom kursansvarigs försorg och 

ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.  

 



Kursen kan komma att ges helt eller delvis på engelska. 

 

Denna kursplan ersätter tidigare kursplan med kurskod 1OP456. 


