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Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet – FMLOPE 

leder utvecklingen av ledarskap och pedagogik i Försvarsmakten 

Välkommen till FMLOPE nyhetsbrev! 

 

Vi finns på vår blogg men numera även på 

Facebook och Twitter där du kan läsa och 

diskutera ledarskap och pedagogik. 
 

□ Förmågan att arbeta i grupp är oerhört 

viktigt för att uppnå goda resultat. Det 

gäller all verksamhet där grupper arbetar 

tillsammans exempelvis byggarbetare, 

sjukvårdspersonal, lagidrottare och 

militärer med flera. Det nämns ofta om 

vikten av teambuilding och liknande 

aktiviteter, sällan talas det om hur man 

skall lära sig eller träna samarbete. I boken 

Strimma C finns ett praktiskt tillämpbart 

system för att främja och utveckla 

samarbetet inom en arbetsgrupp. Läs mer 

på bloggen 

 

□ Försvarsmakten har lanserat ett nytt 

intranät med namnet emilia. För att 

användarna snabbt ska kunna börja 

använda det har två utbildningar i form av 

digitala lärresurser tagits fram. I nuläget 

går det enbart att komma åt intranätet via 

datorer som befinner sig ”innanför 

grindarna”. Jag har förhoppningar att 

utvecklingsarbetet skall göra att valda delar 

eller hela emilia även skall gå att nå från 

internet vilket skulle göra systemet än mer 

användbart. Detta kommer att vara särskilt 

viktigt när stora delar av Försvarsmakten i 

framtiden kommer att bestå av tidvis 

anställda som ej kontinuerligt har tillgång 

till datorer på Försvarsmaktens 

anläggningar. Läs mer på bloggen 

 

□ Som Försvarsmaktens ämnesföreträdare 

inom ledarskap och pedagogik beslutade 

jag mig för att axla ansvaret genom att 

starta upp en ämnesgrupp vid 

nätverksmötet i mars. Thomas Grevholm 

är projektledare och ledde arbetet vid 

mötet att tillsammans med företrädare från 

förband, skolor och centrum arbeta fram en 

gemensam plan för genomförande. Planen 

ligger över året och in i framtiden. Jag är 

glad över den positiva respons jag fått från 

förband, skolor och centrum. Min 

förhoppning är att vi tillsammans ska göra 

något riktigt bra med ämnena ledarskap 

och pedagogik i Försvarsmakten. Läs mer 

på bloggen 

 

□ Remissvar från användarna till Handbok 

utbildningsmetodik kommer in i strid 

ström. Boken är ett viktigt tillskott som 

stöd till den verksamhetsnära utbildningen. 

Remissvaren från de som använt boken är 

värdefulla. Jag vill sända ett tack till alla 

som engagerat sig. Läs mer på bloggen 

 

□ Nya lärplattformen är nu tillgänglig via 

internet. Vi går från att använda teknologi i 

undervisningen till att teknologin blir en 

integrerad del av lärprocessen. Jag tror det 

är viktigt att kombinera den traditionella 

och digitala världen i utbildningen där 

samspelet är viktigt. Ett plus ett kan bli 

större än två. Läs mer på bloggen 

□ Internationell samverkan är en viktig del 

av FMLOPE utvecklingsverksamhet inom 

områdena ledarskap och pedagogik. Maj 

månad har varit intensiv. Vi ansvarade för 

värdskap på plats i Halmstad för Nato 

Training Group IT&ED där vi ingår. Årets 

SKANFORUM genomfördes av norska 

Forsvaret på Örland Hovedflystasjon. Vi 

deltog också i Nordic ADL Conference 

http://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/2013/03/21/samarbetare/
http://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/2013/03/21/samarbetare/
http://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/2013/04/15/intranatet-emilia/
http://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/2013/04/21/amnesforetradarskapet/
http://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/2013/04/21/amnesforetradarskapet/
http://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/2013/04/23/remissvaren-valler-in/
http://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/2013/04/25/forsvarsmaktens-nya-larplattform/
http://forsvaret.no/Sider/default.aspx
http://forsvaret.no/Sider/default.aspx
http://www.bekkdesign.no/forsvaret/
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som också det arrangerades av norska 

Forsvaret, men nu i Gol. 

Vi kan tillföra delar i dessa forum, möten 

och konferenser. Men kanske än viktigare 

är att ta till oss delar som är värdefulla för 

oss själva så att utvecklingen inom 

ledarskap och pedagogik kan gödas med 

goda och användbara idéer. Det är därför 

vi deltar i eller driver den här typen av 

verksamheter. Läs mer på bloggen 

□ Det finns behov att öka kunskapen om 

de möjligheter som finns med det vi valt 

att kalla nätbaserat lärande. Egentligen är 

fenomenet inte nytt. Det finns troligen 

några kvar i Försvarsmakten som känner 

igen begreppet Försvarets brevskola. ”Ge 

mig en kvart om dagen och jag ska ge dig 

en ny stark kropp”, sa Arne Tammer, 

pionjär inom frisksporten som 

marknadsförde en brevkurs i styrketräning. 

Nätbaserat lärande ger så många mer 

möjligheter än vad de gamla begreppen 

beskriver. Den moderne läraren måste 

behärska detta. På samma sätt som läraren 

för ett antal år sedan fick lära sig att 

använda powerpoint istället för 

overheadapparat och flanellograf och 

utveckla sitt sätt att se på utbildning. Läs 

mer på bloggen 

□ Det första ordinarie ämnesgruppsmötet, 

efter konstitueringen vid nätverksmötet i 

mars, genomfördes vid Sjöstridsskolan 

(SSS) i Karlskrona i slutet av april. Syftet 

var tvådelat. Det första syftet var att ge 

ämnesgruppen en fördjupad inblick i SSS 

verksamhet i allmänhet och inom ledarskap 

och pedagogik i synnerhet. Det andra syftet 

var att FMLOPE i rollen som 

ämnesföreträdare gavs tillfälle att delge 

aktuell information och lyfta ett antal 

frågeställningar för diskussion. Läs mer på 

bloggen 

□ Handbok Utbildningsmetodik är nu på 

väg. Vi har identifierat ytterligare behov av 

att utveckla och i viss mån återta förmågan 

till samarbete och befälsföring i 

Försvarsmakten. Som ett led i detta arbete 

tar vi fram Handbok samarbete och 

befälsföring. Det är projektledare och 

författare Mikael Lindholm som leder 

arbetet. Han har valt att arbeta fram 

materialet i nära samverkan med några 

specialister och kommande användare. Det 

görs efter de positiva erfarenheter i 

framtagandet av Handbok 

utbildningsmetodik där användare får 

komma med synpunkter tidigt. Processen 

snabbas upp, innehållet blir bättre och väl 

förankrat. Det innebär bättre stöd i 

verksamheten, med hög kvalité och 

kostnadseffektivitet. Läs mer på bloggen 

 
 

Vi syns på facebook.com/fmlope 

/Peo 

 

 

http://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/2013/04/30/internationell-samverkan/
http://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/2013/05/02/natbaserat-larande-vs-brevkurser-fran-fornstora-dar/
http://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/2013/05/02/natbaserat-larande-vs-brevkurser-fran-fornstora-dar/
http://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/2013/05/07/amnesgruppen-ledarskap-och-pedagogik-i-marin-miljo/
http://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/2013/05/07/amnesgruppen-ledarskap-och-pedagogik-i-marin-miljo/
http://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/2013/05/14/samarbete-och-befalsforing/
https://www.facebook.com/FMLOPE

