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KURSPLAN
1. Kursens benämning
Instruktörskurs Ungdom (IK U)
2. Kurskod
----3. Beslut
Eso, HKV PROD FRIV
4. Kursens omfattning
Tre (3) utbildningsdagar samt in- och utryckningsdag.
5. Målgrupp
Instruktörer ur de frivilliga försvarsorganisationerna med inriktning att utbilda ungdomar.
6. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Godkänd instruktör.
7. Urval
Urvalet av elever sker av respektive frivillig försvarsorganisation.
Antagning till kursen görs av kursanordnade organisation.
8. Syfte och mål
Kursens syfte:
Ge instruktörer inom ungdomsverksamheten de särskilda kunskaper som krävs vid
ungdomsverksamhet.
Kursens mål:
Eleven ska efter kursen fått de kunskaper och den förståelse som krävs för att kunna verka som
instruktör inom Försvarsmakten och/eller frivillig försvarsorganisation med inriktning mot
ungdomsverksamhet.
Delmål:
Eleven ska ha
 faktakunskap om ungdomspsykologi och ungdomspedagogik
 förståelse för ungdomars olika mognad såväl mental som fysisk
 faktakunskap om regelverk och bestämmelser som gäller i samband med
ungdomsutbildning
 förståelse för de särskilda förutsättningar som gäller vid verksamhet med myndig
respektive omyndig ungdom
 förståelse för val och tillämpning av olika utbildningsmetoder relativt målgruppen
ungdomar
 förståelse för hur man ger feedback till ungdomar
 förståelse för hur man genomför utvecklingssamtal med ungdomar
 förståelse för hur man leder värdegrundsamtal/utbildning med ungdomar
 förståelse för hur man förbereder och genomför lektioner/övningar med ungdomar.
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9. Kursens innehåll och upplägg
Kursen innehåller teoretisk kunskapsinhämtning varvat med praktiska moment. Undervisningen
omfattar gruppdiskussioner med reflexioner om ungdomars lärande och utveckling.
Under IK G och IK T tar merparten av utbildningen utgångspunkt ur de fem
utbildningsblocken, FM synsätt gällande:
 Värdegrund
 Pedagogisk grundsyn
 Ledarskap
 Verksamhetssäkerhet
 Fysiskt stridsvärde.
Under IK U återkommer de fem utbildningsblocken och då relativt målgruppen ungdomar.
10. Kursansvarig/genomförande skola/centra/förband/frivilligorganisation
Flygvapenfrivilliga har huvudmannaskapet för Instruktörskurs Ungdom. Kursen genomförs
enligt Försvarsmaktens verksamhetsuppdrag.
Krav på kurschef, utbildare
Kurschef och instruktör vid IK U skall vara godkänd instruktör samt ha en bred pedagogisk
grund och erfarenhet från ungdomsverksamhet.
Kurschef ska ha genomfört kurschefskurs och instruktör ska ha genomfört instruktörskurs för
Handledare (IK HL). Både kurschef och instruktör ska ha genomfört instruktörskurs Ungdom
(IK U).
Kurschef och instruktör vid IK U ska vara väl förtrogna med FM och den frivilliga
försvarsutbildningens syfte och mål inom ungdomsutbildningen.
12. Prövning
Genomförs genom uppföljning av elevens engagemang och resultat under kursen, främst under
seminarier och redovisningar.
13. Certifikat
Kursintyg utdelas efter genomförd kurs.
14. Betyg
-
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15. Kvalitet
Kursen är granskad och kvalitetsäkrad av HKV PROD FRIV.
16. Litteratur
Aktuella utgåvor och tillämpliga delar av: Pedagogiska grunder, Direkt ledarskap,
Handbok Utbildningsmetodik, SäkI G, Grundbestämmelser för Ungdomsverksamheten, H
FRIV samt övriga FM styrdokument som reglerar den verksamhet som kursen omfattar.

