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Kursplan
Kursens benämning: Grundkurs Ledarskap 2
Engelsk benämning: Leadership, Basic Course 2
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1OP455
VT 2017
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 ge studenterna förståelse för hur en militär chef genom sitt
ledarskap och sitt förhållningssätt till sina underställda kan underlätta processer av
stressreducering, känslohantering, utveckling och lärande. Dessa processer
fokuseras i relation såväl till taktiska insatser som till vardaglig verksamhet i egen
enhet. Speciellt fokuseras utvecklande ledarskap och hur det kan användas för att
hantera stress och utveckla autonomi, kompetens och en uppdragstaktisk
ledningskultur i egen enhet. Kursen ger studenterna en djupare förståelse för
modellen om Utvecklande Ledarskap, för olika utvärderingsmetoder inom
Försvarsmakten och för förutsättningar för uppdragstaktik.
Kursen genomförs med föreläsningar och seminarier om litteratur och
teoribildningar. Del av kursen genomförs som en praktisk, militär övning för att
ge studenterna praktisk färdighet att hantera stress och känslor i relation till
påfrestande förhållanden.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
-

Redogöra för huvuddragen i Utvecklande Ledarskapsmodellen samt
problematisera modellen utifrån forskning/teorier om ledarskap.

-

Med stöd av teori diskutera hur en militär chef kan ta tillvara erfarenheter
och påverka och planera sin organisationsenhets kompetensutveckling och
lärande.

-

Redogöra för huvuddragen i forskning avseende känslor, stress och
psykiska stridsreaktioner och diskutera hur detta påverkar
prestationsförmågan på kort och lång sikt.

Färdighet och förmåga
-

Under påfrestande förhållanden använda stressreducerande metoder och
hantera känslor hos såväl sig själv som hos andra.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-

Värdera det utvecklande ledarskapets betydelse för uppdragstaktik.

Kunskapskontroll och examination
Examination sker genom handledarbedömning och muntlig examination under
den praktiska övningen, och genom tre enskilda skriftliga inlämningsuppgifter.
Antal examinationstillfällen
Med hänsyn till de praktiska möjligheterna att genom praktiska övningar ordna
examination genom handledarbedömning och muntlig examination, begränsas
dessa examinationstillfällen till 2.
I övrigt inga begränsningar av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Vid betygssättning används en tregradig betygsskala: Underkänd, Godkänd och
Väl Godkänd.
För betyget Väl Godkänd krävs deltagande och godkänd i den praktiska övningen,
samt väl godkänd på två av tre skriftliga inlämningsuppgifter.
För betyget Godkänd krävs deltagande och godkänd i den praktiska övningen,
samt godkänd på alla 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 en kurs 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 1OP420.

