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FMLOPE, Mj Mikael Lindholm , 070-328 16 07    

Inbjudan till FMLOPE kurs, Handledare utbildningsmetodik 
 

  

 

Bakgrund 

Försvarsmakten (FM) ska alltid kunna möta människor i nya uppgifter, tekniker och 

miljöer med adekvat utbildning. För att detta ska vara möjligt krävs att  

utbildningsverksamheten ständigt utvecklas. Denna utveckling ska i första hand ske 

lokalt och med utgångspunkt i FM pedagogiska grundsyn.
1
 Som stöd för detta kommer 

FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik.
2
 Kursen har tidigare 

genomförts under benämningen Handledare Pedagogiska grunder. 

 

Nytt personalförsörjningssystem och därmed förändrade utbildningsförutsättningar gör 

att FM de närmaste åren kommer att ha särskilda behov att utveckla 

utbildningsverksamheten. Kursen beaktar särskilt utbildningsmetodik som kan användas 

vid GMU och den ständigt pågående utbildningen i krigsförbanden. Vid kursen används 

Remiss Handbok Utbildningsmetodik (N:\MHSH\FMLOPE\Remiss handbok) 

 

Kursens mål 

Den studerande ska efter genomförd kurs: 

- I kontakt med andra utbildare, såväl inom som utom Försvarsmakten, kunna föra 

utvecklande samtal om utbildning och sedan omsätta slutsatserna i praktiskt 

utbildningsarbete. 

- Med utgångspunkt i Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn kunna planera, 

utvärdera och utveckla egen och gemensam utbildningsverksamhet på 

enheten/förbandet/skolan/centrat. 

- Kunna vara en resurs för och stödja/handleda kollegor i deras utveckling av 

utbildning. 

- Leda den lokala implementeringen av Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn. 

                                                 
1
 Finns uttryckt i Pedagogiska grunder, 2006. Kap 1 

2
 Kursplan finns i PRIO samt FM:s utbildningskatalog (nås via EMIL/Utbildning) 
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Allmänt om kursen 

Kursen genomförs i tre delar. Kursdeltagare med godkänt resultat registreras som  

Handledare i utbildningsmetodik. Kursen genomförs i samverkan med 

Polismyndigheten i Stockholms län. Detta innebär att deltagarna kommer att arbeta i 

grupper med personal både från Polisen och Försvarsmakten. 

 

I kursens del 1 och 2 används en metodik som innebär att kursdeltagarnas erfarenheter 

och kunnande om utbildning utvecklas i mötet med andra utbildare. Vi kommer att göra 

utbildning och prata om det vi gjort och upplevt tillsammans. Vi kommer inte att föra 

samtal om hypotetiska situationer, om teoretiska exempel eller om situationer som bara 

någon enstaka deltagare upplevt. 

Genomförande och kurstider 

Under kursens del 1 är fokus att projektindela utbildning. Deltagarna delas in i grupper 

som utifrån vissa utbildningsförutsättningar får planlägga och starta upp ett projekt. 

Uppstarten av ett projekt omfattar utveckling av en gemensam målbild för projektet 

samt de studerandes framtagning av lärbehov. Del 1 genomförs huvudsakligen utomhus. 

 

Plats Polisens utbildningsplats, Rosersberg. Märsta. 

 

Tid 2013-01-16 kl 1230 till 01-18 kl 1130. 

 

Utrustning -    Remiss Handbok Utbildningsmetodik (utdelas vid kursstart), 

Pedagogiska Grunder 2006  

 -    Militär personal: fältuniform m/90 eller sjöstridsdräkt, hjälm 90, 

stridsväst 2000 och hörselskydd. 

- Övriga deltagare: oöm klädsel. 

- Förstärkningsklädsel (regn respektive kyla).  

 

Arbetstid 01- 16: 1230-2130 (8 tim) 

01- 17: 0730-2130 (12 tim) 

01- 18: 0730-1130 (4 tim) 

 

Boende Rosersbergs kurshotell "Tre Rosor Pensionat & Konferens AB"  

(www.trerosor.se) är förbokat. Deltagare bokar själva i PRIO. 

 

Mat Frukost, lunch och middag kan intas på Rosersberg. 
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Under kursens del 2 genomförs övningar som svarar mot de lärbehov som togs fram i 

del ett. Fokus är att genomföra enskilda övningar så att de ansluter till det sammanhang 

temat utgör. Även del 2  genomförs huvudsakligen utomhus.  

 

Plats Polisens utbildningsplats, Rosersberg. Märsta. 

 

Tid 2013-02-06 kl 1230 till 02-08 kl 1130. 

 

Utrustning Samma som del ett. 

 

Arbetstid 02-06: 1230-2130 (8 tim) 

02-07: 0730-2130 (12 tim) 

02-08: 0730-1130 (4 tim)  

 

Boende Samma som del ett. 

 

Mat Samma som del ett. 

 

Del 3 genomförs med kursgemensam uppstart och examination/avslutning. Däremellan 

genomförs utbildningen på distans via Försvarsmaktens LMS. Kursuppstart är planerad 

till 2013-03-11—12 med examination och avslutning 2013-06-03—04. Plats meddelas 

senare.  

 

Del 3 behandlar Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn, handledning och 

utvecklingsverksamhet. Arbetet sker med utgångspunkt i Pedagogiska grunder (2006). 

Under denna del prövar och utvecklar deltagarna sina kunskaper och erfarenheter från 

del 1 och 2 genom att: 

- reflektera kring Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn och föra utvecklande samtal 

med övriga deltagare inom kursen 

- pröva att vara handledare 

- utifrån en idé om pedagogiskt utvecklingsarbete, utforma en utvecklingsplan som 

kan genomföras vid det egna förbandet (motsv). 

 

 

Det totala arbetstidsuttaget för del 3 är 19 arbetsdagar (inklusive uppstart 2 dagar och 

examination 2 dagar). Distansstudietiden bör disponeras som hela arbetsdagar vilka 

inplaneras under de 12 veckor kursens tredje del pågår. 

Antal deltagare 

Kursen är begränsad till 18 deltagare från FM och 18 från Polisen. FM LOPE 

antagningsgrund baserar sig i första hand på respektive förbands (motsv.) behov av 

handledare och i andra hand en strävan efter spridning av deltagarna mellan olika 

förband (motsv.).  
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Ekonomi 

Kursavgift utgår inte. Avsändande förband (motsv.) svarar för kostnader för egna 

deltagares resor, boende m m.  

Kursanmälan 

Anmälan sker via elevportalen i PRIO. 

Så här hittar du kursen i PRIO. 

Ämne:   Pedagogik 

Temaområde:  Pedagogik grunder 

Kursbenämning:  Pedagogiska grunder 

(Kurskod:  ÄMPGK202PE03) 

 

Anmälan ska göras senast 2012-12-05 

 

 

 

 

 

 

Per-Olov Andersson 

Chef Försvarsmaktens Ledarskaps- och Pedagogikenhet 
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Sändlista 

LG, I 19, K 3, P 4, P 7, A 9, Lv 6, Ing 2, LedR, TrängR 

1. ubflj, 3. sjöstriflj, 4. sjöstriflj, Amf 1, MarinB 

F 7, F 17, F 21, Hkpflj 

FMLOG, FMTM 

MHS K, MHS H, MSS, SSS, LSS, HvSS, FMTS, SWEDEC, SkyddC,  

FMUndSäkC, HRC, FömedC, FöMusC 

 

Som orientering  

HKV PERSS 

FMUE 

 

Inom MHS H 

C MHS H  

Studieadministratör 

FMLOPE  


