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Forskning - ledarskap och 
pedagogik 
Försvarsmaktens behov av forskning inom 

områdena ledarskap och pedagogik 

engagerar FMLOPE som ska samla in 

behov och sprida resultat för att öka nyttan. 

Representanter från FOI och FMLOPE har 

träffats för att utveckla samarbete. Stor 

samsyn råder. Resultatet av forskningen 

ska vara användbar, nyttig för 

Försvarsmakten och nyttan ska uppstå på 

verksamhetsnivå. Organisationens behov 

ska föras fram och Ämnesgrupp ledarskap 

och pedagogik kommer att engageras. 

 

App till lärplattformen 
Med appen för telefon och läsplatta kan 

användarna få kontinuerligt uppdaterad 

information vilket förenklar arbetet. 

 

Snart 7000 användare på 
lärplattformen 
Den viktiga milstolpen på 5000 användare 

är passerad – antalet användare ökar med 

cirka 500 varje månad. Snart har 7000 

användare skaffat användarkonto och kan 

använda Försvarsmaktens lärplattform som 

nås via internet. Cirka 1000 lärare, 6000 

studerande och övriga användare kan 

använda lärplattformen för lärande och 

kommunikation med varandra. Just nu 

finns cirka 450 kurser att välja mellan.  

Användargruppen försvarsmaktsanställda 

är störst och ökar snabbast. Nordic Battle 

Group (NBG 15) använder lärplattformen. 

Hemvärnet står för drygt 15 procent av de 

registrerade användarkontona och 

frivilligrörelsen står i startgroparna. Med 

hjälp av Försvarsmaktens lärplattform är 

nu nätbaserat lärande på god väg att bli en  

 

 

naturlig del av Försvarsmaktens 

pedagogik, vilket är vårt mål. 

 

Försvarsmakten och minskad 
tillgång till internet i utbildningen 
Samtidigt som Nätbaserat lärande ska ses 

som ett naturligt pedagogiskt verktyg i 

Försvarsmakten så stryps tillgången på 

datorer med tillgång till internet. Det 

upplevs som en stor brist. Den minskande 

tillgången till internetuppkopplade datorer 

upplevs som ett problem gemensamt för 

snarlika verksamheter. 

Regler verkar tolkas olika. På något 

förband har skolhusets Kunskapstorg tömts 

på datorer och funktionen de hade har inte 

ersatts av något annat. Medan det på andra 

förband finns allmänt tillgängliga datorer i 

gemensamma utrymmen kvar. Möjligheten 

att kunna söka information på internet 

borde vara en naturlig del av all utbildning 

även inom militär verksamhet. 

 

Pedagogiska möjligheter med 
nätbaserat lärande 
Nätbaserat lärande kan effektivisera 

lärandet i Försvarsmakten främst genom att 

möjliggöra flexibla lärsituationer. Det gör 

också att lärandet inte nödvändigtvis är 

knutet till förband, skolor och centrum 

lektionssalar och inte heller till centralt 

eller lokalt arrangerade kurser. Lärandet 

kan ske under pågående verksamhet i 

samverkan med andra via nätbaserade 

metoder. Vi skriver kontinuerligt om detta 

på vår blogg. 

 

Ny struktur för ledarskapskurser vid 
Officersprogrammet 
Ledarskapskurserna på 

Officersprogrammet omarbetas av  
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Försvarshögskolan som gör en översyn och 

begär in synpunkter. FMLOPE företräder 

Försvarsmakten inom området och arbetar 

fram konstruktiva synpunkter med 

utgångspunkt i Försvarsmaktens 

grundläggande dokumentation om 

värdegrund och ledarskap. Ämnesgrupp 

ledarskap kommer att engageras i arbetet. 

 

En studie kring ledarskap, stress 
och pedagogik 
Försvarsmaktsdoktoranden och kaptenen 

David Bergman forskning belyser många 

tänkvärda aspekter. Det har under lång tid i 

Försvarsmakten funnits en uppfattning att 

det är bra att skapa utbildningssituationer 

som innebär stress för eleven, under 

förevändningen att det är bra att känna till 

hur man reagerar under stress. Drillen, att 

upprepa samma utbildningsmoment många 

gånger, har stor betydelse för att klara av, 

göra rätt och kunna fatta rätt beslut i 

extrema situationer som innebär betydande 

stress. Davids forskning visar att 

utbildning som skapar ökad självtillit 

innebär en ökad tilltro till sin förmåga att 

behålla fattningen under stress samt att 

kunna fatta snabba och korrekta beslut. 

Forskningsresultaten innebär att vi kan på 

ett bättre sätt förstå mekanismerna och 

varför det är viktigt. En av hans 

föreläsningar finns tillgänglig på den 

externa lärplattformen. 

 

Att leda utvecklingen av ledarskap 
och pedagogik in i framtiden 
Jag tycker det är härligt med ljuspunkter på 

jobbet och vill dela med mig av litet från 

de två dagar då ett trettiotal 

ämnesrepresentanter från hela 

Försvarsmakten samlades på  

 

Militärhögskolan Halmstad för att 

reflektera över och diskutera aktuella 

frågor inom ledarskaps- och 

pedagogikområdet. 

En av gästföreläsarna var general Karl 

Engelbrektson, chef förbandsproduktion, 

som talade under rubriken ”Ledarskap i 

Försvarsmakten nu och framåt”. 

Han engagerade verkligen sina åhörare. 

Händer i luften, frågor besvarades och 

diskussionen rullade på. Det blev precis 

som han sade att han ville ha det med sitt 

deltagande. – Målet är att alla ska vilja, 

våga och få ta ansvar för en större helhet. 

Du ska få energi av att vara på jobbet! sa 

han, bland mycket annat. 

Utvärderingen efteråt visade att hans 

närvaro upplevdes som stimulerande och 

inspirerande. Föreläsningen upplevdes att 

legitimera ledarskapsämnet och han var 

trollbindande med sin kunskap och 

metodik. En deltagare skriver: ”… stor 

förebild och motiverar mig att arbeta aktivt 

med ledarskap och pedagogik. Det är 

sällan att jag träffar på ledare i 

Försvarsmakten. Nu har det hänt!” 

En annan deltagare skriver: ”Ämnesmötet 

har lyft upp mig personligen och innebär 

att jag kommer att påverka min omgivning 

i ämnet/området. Jag kommer att beställa 

tid hos min förbandschef för att påminna 

och uppdatera om värdet med ledarskap 

och pedagogik.” 

Vi ska fortsätta att ha ett bra ledarskap 

och en god pedagogik i Försvarsmakten 

även om vi måste slåss för det, likt som att 

vi är beredd att slåss för att ha fred. 

/Peo 
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