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KURSPLAN INSTRUKTÖRSKURS TILLÄMPNING 

KURSENS BENÄMNING Instruktörskurs Tillämpning 

ENGELSK BENÄMNING Advanced Course Instructor 

KOMPETENSOMRÅDE Pedagogik 

KURSKOD (PRIO) ÄMPFK726V111 

BESLUT HKV PROD FRIV 2017-05-XX 

KURSENS OMFATTNING I 

TID 

9 dagar 

NIVÅ Fortsättningskurs 

MÅLGRUPP Blivande instruktörer ur Frivilliga Försvarsorganisationer 

(FFO) vilka genomfört IK Grunder 

FÖRKUNSKAPSKRAV Genomfört IK Grunder med betyg Godkänd 

Ha genomfört anvisade förberedelser i It´s Learning 

URVAL OCH ANTAGNING Urval görs av egen FFO och antagning görs av genomförande 

FFO 

KURSENS SYFTE OCH 

LÄRANDEMÅL 

Syfte 

Kursen syftar till att ge fortsatt utbildning för att erhålla 

formell kompetens som instruktör. 

 

Kursmål 

Eleven ska efter kursen, i rollen som instruktör, kunna 

planera, genomföra och utvärdera övning/lektion inom grupps 

ram och då välja utbildningsmetod utifrån målet med 

övningen/lektionen dess svårighetsgrad samt truppens 

utbildningsståndpunkt och olika situations- och 

påverkansfaktorer. 

 

Delmål 

Eleven ska efter kursen: 

- ha förståelse för Försvarsmaktens Pedagogiska 

grunder i de sex utgångspunkterna jml Pedagogiska 

Grunder kapitel 1. 

- kunna tillämpa feedback 

- utifrån ett antal givna förutsättningar analysera dessa 

och sedan välja utbildningsmetod (ref Handbok 

Utbildningsmetodik) 

- utifrån vald utbildningsmetod kunna tillämpa 

planeringens olika moment jml Handbok 

Utbildningsmetodik 

- kunna genomföra övningar/lektioner och då välja och 

tillämpa olika utbildningsmetoder beroende på typ av 

övning, svårighetsgrad, elevernas utbildnings- 

ståndpunkt med mera. 
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 - kunna analysera och utvärdera egen övning/lektion jml 

Handbok Utbildningsmetodik 

- kunna planera, genomföra och utvärdera flera 

övningar/lektioner med lämplig stegring av 

komplexitet, inom ramen för ett specifikt tema. 

KURSENS INNEHÅLL OCH 

UNDERVISNINGSFORMER 

Kursen ger inledningsvis – genom föreläsningar och 

diskussioner – utökade grunder för att verka som instruktör. 

Därefter genomför eleven – med stöd och handledning av 

kursens instruktörer - planering, genomförande och 

utvärdering av egna övningar/lektioner. 

Kursen avslutas genom att eleven delges hans/hennes resultat 

från kursen samt stöd inför fortsatt verksamhet som instruktör. 

KURSANSVARIG SKOLA/ 

CENTRUM/FÖRBAND 

Flygvapenfrivilliga är – i rollen som Huvudman Instruktör - 

kursansvarig FFO 

GENOMFÖRANDE SKOLA/ 

CENTRUM/FÖRBAND 

IK Tillämpning genomförs av FFO på uppdrag av FM (HKV 

PROD FRIV) 

CERTIFIKAT/BEHÖRIGHET Godkänd IK Tillämpning ger formell kompetens som 

instruktör och behörighet att söka och verka som instruktör ur 

FFO 

EXAMINATION Examination genomförs genom bedömning av elevens 

kunskaper och färdigheter då han/hon planerar, genomför och 

utvärderar egna övningar/lektioner. 

Elevens prestationer under hela kursen sammanvägs och 

ligger till grund för betyg Godkänd eller Icke godkänd. 

KURSLITTERATUR OCH 

ÖVRIGA HJÄLPMEDEL 

Pedagogiska grunder 

Handbok Utbildningsmetodik 

Reglemente för verksamhetssäkerhet (SäkR) 

ÖVRIGT  

 

 


