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Kursplan
Kursens benämning: Fortsättningskurs Ledarskap i utbildning och truppföring
Engelsk benämning: Leadership in training and command
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Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2017-02-28.
ISSL
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Grundnivå
15 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Grundkurs Ledarskap 1, Grundkurs Ledarskap 2.
Huvudområde
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Successiv fördjupning
G1F
Fördjupningsnivå
Fortsättningskurs
Kursens syfte, innehåll och upplägg
Kursen syftar till att i samverkan med övriga ämnen träna studentens praktiska
färdigheter och förmågor i truppföring och trupputbildning, att göra studenten
förtrogen med Försvarsmaktens anvisningar och handböcker runt utbildning liksom
med Försvarsmaktens professionsetiska regler och policys. Kursen ska också ge
studenten djupare förståelse för hur förutsättningar för uppdragstaktik skapas genom
ledarskap, utvärdering och utbildning. Vidare syftar kursen till att studenten tränas att
söka någon ny aspekt på ledarskap i jämförelse med tidigare kurser, samt utifrån nya
och tidigare genomgångna teoretiska ledarskapsperspektiv problematisera och
reflektera över praktiskt genomförd verksamhet.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Färdighet och förmåga
- Med stöd av Försvarsmaktens handböcker och beprövade erfarenhet i utbildning
planera, genomföra och utvärdera enskilda övningspass/lektioner såväl som
stridsutbildning med skarp ammunition (SUSA) inom ramen för en mindre enhets
strid,.
- Med stöd av Försvarsmaktens anvisningar och handböcker, handledning och i
samverkan med ämnesspecialister/instruktörer organisera utbildning, inklusive
SUSA, 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 truppföring i
olika chefsbefattningar.
- Genomföra uppdragsutvärdering och utifrån detta föreslå förändrings- och
utvecklingsåtgärder för förband, personal och sig själv i samband med truppföring i
olika chefsbefattningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Visa utvecklande ledarskapsbeteende och ett professionsetiskt förhållningssätt såväl
i rollen som utbildare som i rollen som truppförande chef.
- Med stöd i vetenskaplig litteratur om ledarskap problematisera sitt handlande som
utbildande respektive truppförande chef.
Kunskapskontroll och examination
Examination sker genom handledarbedömning och muntliga examinationer under
vissa övningar och seminarier, och genom skriftliga inlämningsuppgifter varav en
utgörs av en större skrivuppgift om minst 4000 ord.
Antal examinationstillfällen
Med hänsyn till de praktiska möjligheterna att genom praktiska övningar ordna
examination genom handledarbedömning och muntlig examination, begränsas dessa
examinationstillfällen till två.
I övrigt inga begränsningar.
Betyg
Betygssättning sker enligt en tvågradig betygsskala: Godkänd (G) och Underkänd
(U).
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget Godkänd på kursen ska
kunna uppnås.
För betyget Godkänd krävs godkänt på samtliga delexaminationer.
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.
Kursutvärdering genomförs efter avslutat kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.
Denna kursplan ersätter tidigare kursplan med kurskod 1OP423.

