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Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2017-02-28.
ISSL
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Grundnivå
7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till Officersprogrammet.
Huvudområde
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Successiv fördjupning
G1N
Fördjupningsnivå
Grundkurs
Kursens syfte, innehåll och upplägg
Kursen syftar till att utifrån forskning om ledarskap, beprövad militär erfarenhet
och i relation till officersprofessionens krav öka studenternas förståelse om deras
egna förutsättningar, värderingar och utvecklingsbehov för utövandet av militärt
ledarskap. Kursen ska också ge verktyg för fortsatt ledarutveckling under
officersprogrammet. Vidare syftar kursen dels till att ge en förståelse för hur
ledarskap i officersrollen är en kvalitet i – och inte kan särkopplas från – militär
befälsföring/militärt chefskap, dels till att introducera en vidgad syn på ledarskap
som fördelat över flera aktörer i en enhet, och inte bara tillhörigt chefen själv.
Kursen börjar med en introduktion till och översikt över ledarskapsämnet och
ledarskapsforskningen i allmänhet, och i synnerhet i relation till officersrollen.
Följande teman introduceras sedan i egna kursmoment: Självkännedom och

professionens krav, Befälsföring och ledarskap, Etik och värderingar, samt
Ledarskap som gruppaktivitet.
Kursen genomförs med föreläsningar och seminarier. Del av kursen genomförs
som processbaserad utbildning där de studerande får upplevelser av individers
samspel och gruppdynamiska faktorer. Officersprofessionen behandlas ur olika
aspekter, bl.a. ledarskap i förhållande till taktisk befälsföring, den egna
yrkeskårens professionsetik, olika funktioners och stridskrafters krav, och genom
intervjuer med och föreläsningar av äldre kolleger.
Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
-

Förklara hur ledarskap inom ramen för militär befälsföring kan förstås som
kommunikativa processer av inflytande, förtroende, samarbete,
maktutövning och konflikthantering.

-

Förklara hur ledarskap kan förstås som processer av medarbetande,
lagarbete och feedback i grupper.

Färdighet och förmåga
-

Utifrån etiska modeller analysera såväl officersprofessionens etiska
principer, som moraliska frågeställningar, situationer och dilemman i den
militära praktiken.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-

Mot bakgrund av den militära professionens krav samt forskning om
ledarskap kunna värdera sina styrkor, svagheter och utvecklingsbehov som
blivande officer.

Kunskapskontroll och examination
Examination sker genom tre enskilda skriftliga inlämningsuppgifter, och genom
muntlig examination under ett seminarium.
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.

Betyg
Vid betygssättning används en tregradig betygsskala: Underkänd, Godkänd och
Väl Godkänd.
För betyget Godkänd krävs godkänd på den muntliga examinationen samt
godkänd på samtliga tre skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget Väl Godkänd krävs godkänd på den muntliga examinationen samt väl
godkänd på två av tre skriftliga inlämningsuppgifter.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget Godkänd på kursen ska
kunna uppnås.
Betygskriterier:
Se kursbeskrivning.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga 1.
Övergångsbestämmelser:
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt ändrats har studenten
rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna
kursplan.
Övrigt:
Kursen ges inom ramen för Officersprogrammet. Kursen kan ges som
uppdragsutbildning för uppdragsstuderande ur Försvarsmakten efter årlig
överenskommelse med Försvarshögskolan.
Engelskspråkig litteratur förekommer och viss undervisning genomförs på
engelska.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.
Denna kursplan ersätter tidigare kursplan med kurskod 1OP419.

