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Kursplan
Kursens benämning: Fortsättningskurs i ledarskap under påfrestande förhållanden
Engelsk benämning: Basic course II in Leadership under demanding conditions
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1LL051
Vårterminen 2019
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2018-08-21
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL)
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Grundnivå
30 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden, eller motsvarande.
Huvudområde
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Successiv fördjupning
G1F, grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Fördjupningsnivå
Fortsättningskurs
Kursens innehåll och upplägg
Fortsättningskursen bygger vidare på grundkursen i Ledarskap under påfrestande
förhållanden och fördjupar kunskaperna om ledskapets komplexitet i internationella
och nationella kontexter. Kursen fokuserar särskilt på kulturella och etiska aspekters
betydelse för ledarskap och inkluderar även betydelsen av genus. Liksom på grundkursen bygger undervisningen på integrering av teori och praktiska erfarenheter. Ett
viktigt inslag på kursen är därför föreläsningar med representanter från civila och
militära aktörer. Genom en beteendevetenskaplig metodkurs och ett mindre
uppsatsarbete ges studenten grundläggande metodologiska kunskaper och färdigheter
för genomförandet av studier inom ledarskap.
Undervisningen på fortsättningskursen omfattar föreläsningar, seminarier och
handledning. Kursen omfattar fyra delkurser: 1) Ledarskap och kultur; 2) Ledarskap
och etik; 3) Beteendevetenskaplig metod I; och 4) Självständigt arbete.
Delkurs 1: Ledarskap och kultur (7,5 hp)
(Cultural perspectives on leadership, 7,5 credits)
Delkursens innehåll och upplägg
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Ledarskap under påfrestandeförhållanden utövas ofta i mångkulturella sammanhang
där exempelvis olikheter i seder, språk, livsåskådning, lagar och normsystem måste
hanteras. Kursen belyser kulturella faktorers betydelse för ledarskap vid internationell
och nationell samverkan, både i militära och civila kontexter. För att ge en fördjupad
förståelse av olikhet och ”den andra”, behandlar kursen också vad som kan uppfattas
vara svenska kulturella förhållningssätt. Undervisningen bygger på föreläsningar och
seminarier. Inför seminarierna kommer studenten få uppgifter som ska lösas enskilt
eller i grupp.
Kursens lärandemål
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
 analysera och beskriva olika typer av kulturbegrepp
 identifiera hur kulturellt grundade förhållningssätt påverkar förutsättningarna
för ledarskap i internationella och nationella insatser och kriser
 problematisera kulturella förhållningssätt utifrån olika normer och värderingar
inkluderande ett genusperspektiv.
Kunskapskontroll och examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och genom deltagande
i obligatoriska seminarier. För att erhålla betyget godkänd på delkursen krävs att
studenten uppfyllt kraven för godkänt på samtliga examinerande moment. För betyget
väl godkänd krävs därutöver att studentens individuella skriftliga tentamen uppfyllt
kraven för väl godkänt.
Delkurs 2: Ledarskap och etik (7,5 hp)
(The ethics of leadership, 7,5 credits)
Delkursens innehåll och upplägg
Under påfrestande förhållanden kan ledare tvingas fatta beslut som är moraliskt
utmanande. Under kursen studeras etiskt ledarskap med utgångspunkt i
ledarskapsteorier och ett professionsetiskt förhållningssätt, som bygger på en
erfarenhetsbaserad omdömesförmåga. Kursen fokuserar på ledarskap i relation till
normativa teorier liksom på teorier som specifikt berör etiska aspekter av ledarskap.
Ett inslag på kursen utgörs av studier av faktiska ledarskapssituationer som illustrerar
etiska dilemman och implikationer av olika teoretiska utgångspunkter.
Undervisningen bygger på föreläsningar och seminarier. Inför seminarierna kommer
studenten få uppgifter som ska lösas enskilt eller i grupp.
Delkursens lärandemål
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
 beskriva och analysera olika etiska perspektiv
 identifiera etiska aspekter av ledarskap utifrån olika ledarskapsteorier
 problematisera olika etiska perspektiv utifrån faktiska ledarskapssituationer
Kunskapskontroll och examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och genom deltagande
i obligatoriska seminarier. För att erhålla betyget godkänd på delkursen krävs att
studenten uppfyllt kraven för godkänt på samtliga examinerande moment. För betyget
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väl godkänd krävs därutöver att studentens individuella skriftliga tentamen uppfyllt
kraven för väl godkänt.
Delkurs 3: Beteendevetenskaplig metod I (7,5 hp)
(Research methods in behavioral science I, 7,5 credits)
Delkursens innehåll och upplägg
Kursen förmedlar grundläggande kunskaper och färdigheter för genomförande av
vetenskapliga studier inom ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. Fokus
ligger på färdigheter som studenten behöver för uppsatsarbetet på nästkommande
delkurs. Samtidigt stärker kursen studentens förmåga att kritiskt värdera ledskapsforskning och ökar förståelsen för den vetenskapliga grunden för olika ledarskapsteorier. På kursen berörs vetenskapsteori, olika metoder för att samla in data som
bland annat intervjuer, observationer och enkäter, liksom grunderna i kvalitativ och
kvantitativ analys (statistik). Undervisningen bygger på föreläsningar och seminarier.
Inför seminarierna kommer studenten som regel få uppgifter som ska lösas enskilt
eller i grupp.
Delkursens lärandemål
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
 beskriva och problematisera olika vetenskapsteoretiska perspektiv
 redogöra för den vetenskapliga forskningsprocessen och vad som
kännetecknar vetenskapliga artiklar och rapporter (texter),
 diskutera tillämpningen av olika vetenskapliga metoder med relevans för
ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden
 bearbeta och utföra enklare analyser av kvalitativa och kvantitativa data
 planera en vetenskaplig undersökning och motivera val av metoder.
Kunskapskontroll och examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och genom deltagande
i obligatoriska seminarier. För att erhålla betyget godkänd på delkursen krävs att
studenten uppfyllt kraven för godkänt på samtliga examinerande moment. För betyget
väl godkänd krävs därutöver att studentens individuella skriftliga tentamen uppfyllt
kraven för väl godkänt.
Delkurs 4: Självständigt arbete (7,5 hp)
(Thesis project, 7,5 credits)
Delkursens innehåll och upplägg
Fortsättningskursen avslutas med ett mindre uppsatsarbete. Studenten ska själv
formulera och genomföra en begränsad forskningsuppgift relaterad till ämnet
ledarskap under påfrestande förhållanden. För att ge praktisk erfarenhet av
datainsamling ska studenten samla in egna data. Under kursen skriver studenten sin
uppsats under handledning, försvarar sin uppsats vid ett seminarium och opponerar på
en annan students uppsats. Undervisningen omfattar handledning och seminarier.
Delkursens lärandemål
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Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
 självständigt identifiera och behandla ett begränsat forskningsproblem
relaterat till ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden
 utforma och skriva en uppsats utifrån god forskningssed, lämplig
forskningsmetod och angivna formaliaregler
 försvara den egna uppsatsen och genomföra opposition av en annan students
uppsats
Kunskapskontroll och examination
Examination på delkursen sker genom bedömning av studentens uppsats, försvar av
detta arbete på ett seminarium och fullgörande av opposition på ett annat arbete samt
genom aktivt deltagande på obligatoriska seminarier. Uppsatsen, försvar och
opposition bedöms utifrån betygskriterier som presenteras av delkursansvarig vid
kursstart. För att erhålla betyget godkänd på delkursen krävs att studenten uppfyllt
kraven för godkänt på samtliga examinerande moment. För betyget väl godkänd krävs
därutöver att studenten uppsats uppfyllt kraven för väl godkänt.
Studenten har, om särskilda skäl inte föreligger, rätt till handledning endast första
gången studenten är registrerad på kursen. Därefter ges handledning endast i mån av
resurser. Om en student beviljas studieuppehåll gäller inte denna regel.
Närvaro och aktivt deltagande vid uppsatsseminarierna är obligatoriskt.
Seminarieledaren avgör om kravet på aktivt deltagande i seminariediskussionerna har
uppfyllts. Med undantag för försvar av egen uppsats och opponering, kan legitim
frånvaro vid seminarier kompenseras med muntlig eller skriftlig uppgift.
Följande riktlinjer gäller för hela kursen:
 Examinationsuppgifterna bedöms utifrån betygskriterier som skriftligt delas
ut av delkursansvarig vid delkursstart.
 Lärare avgör om studenten har fullgjort kravet på aktivt deltagande vid
seminarier som innebär att studenten genomför förberedelser, deltar i
diskussionerna och muntligt relaterar till aktuellt tema.
 Fullgörande av samtliga obligatoriska moment är en förutsättning för att
studenten ska godkännas på respektive delkurs och uppnå de aktuella
lärandemålen.
 Student som uteblir från mer än ett obligatoriskt moment kan som huvudregel
ej bli godkänd på aktuell delkurs. I undantagsfall, beroende av händelser
utanför studentens kontroll, kan uteblivelse från två obligatoriska moment
accepteras. Frånvaro ska ersättas av en (skriftlig eller muntlig) uppgift. Annan
kompensationsuppgift kan förekomma, enligt särskilda anvisningar från
examinator.
 Examinator kan besluta om att en examinationsuppgift som ej uppnår betyget
godkänt i vissa fall kan kompletteras med muntlig eller skriftlig uppgift.
Sådan uppgift ska inlämnas eller presenteras inom tre arbetsdagar räknat från
det att examinatorn förmedlat uppgiften.
 Alternativa examinationsformer kan förekomma för studenter i behov av
särskilt stöd.
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Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygssättning sker enligt tregradig skala: Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd.
Delkurserna betygsätts var för sig. För att erhålla Väl Godkänd som sammanvägt
betyg på fortsättningskursen krävs Väl Godkänd på tre av fyra delkurser (75 %), där
en av dessa måste utgöras av uppsatskursen (självständigt arbete).
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
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 som fristående kurs. Kursutvärdering genomförs efter avslutad delkurs
genom kursansvarigs försorg och ligger till grund för eventuella förändringar av
kursen.

