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Revision

1.0

Behörighetskrav
Engelska B eller Engelska 6.

Kursens huvudsakliga innehåll och upplägg
Kursen ger grundläggande kunskap om insatsledning och ledningsvetenskaplig teori samt det designperspektiv den vilar på.
Kursen introducerar teorin om ledningens funktioner. Utgående från detta ramverk studeras ledningssystemets olika komponenter
och de krav som ställs på dessa, där bl.a. ledningsmetoder, rollfördelning, organisation, och olika typer av stödsystem behandlas
översiktligt. Vidare studeras ledningsprocessen, där både förberedelser inför insatser och genomförande och anpassning av
pågående insatser behandlas.
Undervisning genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt praktiska moment. Delar av kursen kan komma att genomföras
via distansutbildning.

Lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
Redogöra för grundläggande ledningsvetenskapliga begrepp och det ledningsvetenskapliga ramverket.
Redogöra för olika modeller för insatsledning och ledningsprocesser.
Redogöra för olika organisationsformer för insatsledning.
Redogöra, utifrån ett ledningsvetenskapligt perspektiv, för de generella problem och utmaningar som karaktäriserar
insatsledning.

Undervisningsformer
Seminarier
Grupparbeten
Föreläsningar

Examination
Examination
Omfattning: 7.5 Högskolepoäng
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Examination sker genom en skriftlig tentamen.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska kunna uppnås. Kompletteringsuppgift ska
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inlämnas senast fem arbetsdagar efter att resultat och kompletteringsuppgift meddelats för det examinerande momentet i fråga.
Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, får
examinator besluta om alternativa examinationsformer för studenten.
Sent inkomna examinationer bedöms inte om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.

Betyg
Betyg för kursen ges i en tregradig betygsskala, Väl godkänt (VG) Godkänt (G) eller Underkänt (U). Betygskriterier redovisas
senast vid kursstart.

Antal examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är inte begränsat.

Begränsningar examen
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en
treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.

Övrigt
Kursen ges inom ramen för masterprogrammet i ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet. Kursen kan även
komma att ges som fristående kurs.
Kursen kan komma att ges helt eller delvis på engelska.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och ligger till grund för eventuella förändringar av
kursen.
Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, får
examinator besluta om alternativa examinationsformer för studenten.
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