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KURSPLAN 
  

1. Kursens benämning 
Instruktörskurs Fortsättningsutbildning  (IK FU) 

 

2. Kurskod 

V 15930 

  

3. Beslut 

HKV PROD FRIV eso 

 

4. Kursens omfattning 

Fem (5) utbildningsdagar – in- och utryckningsdag tillkommer.  

 

5. Målgrupp 

Medlem ur frivillig försvarsorganisation.  

 

6. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 

Godkänd instruktör med några års erfarenhet som instruktör. Kursdeltagaren ska vara väl 

motiverad för att arbeta med sin utveckling som individ och sin roll som instruktör samt sin 

tjänstgöring som instruktör.   

 

Olika delar av kursen tar sin utgångspunkt i att samtliga elever har en gemensam utgångspunkt. 

Efter dialog mellan kursledning och antagna elever kan det därför bli aktuellt med egna 

förberedelser inför kursen. Omfattningen kan då bli 8-12 timmar att genomföra på egen hand. 

 

7. Urval 

Urvalet av elever sker av respektive frivillig försvarsorganisation. 

 

8. Syfte och mål 

 

Kursens syfte:  

Kursens syfte är att utveckla instruktörens personliga pedagogiska färdighet. 

 

Kursens mål: 

Efter genomförd utbildning förväntas kursdeltagaren: 

 

 Kunna tillämpa de fem temana - FM pedagogiska grundsyn, FM värdegrund, 

ledarskap, fysiskt stridsvärde och verksamhetssäkerhet.  

 Kunna med god färdighet förbereda, genomföra och utvärdera lektioner/övningar 

 Kunna planera kortare utbildningsinsatser 
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9. Kursens innehåll och upplägg 

Kursen omfattar fem utbildningsdagar. Kursens syfte är att utveckla instruktörens personliga 

pedagogiska färdighet. Detta görs genom att ta utgångspunkt i individens lärbehov och 

nuvarande utbildningsståndpunkt och genom att lära tillsammans med andra.                        

                                                                                                         

Under kursen berörs – förutom de fem temana från grundutbildningen till instruktör; FM 

Pedagogiska grundsyn, FM värdegrund, ledarskap, fysiskt stridsvärde och verksamhetssäkerhet 

- tex ämnen som organisering av utbildning, utbildningsmetoder, vuxnas lärande, att formulera 

lärandemål och att genomföra värdering/utvärdering.  

                                                                                                         

Praktiska moment - tex genomföra lektioner, föreläsningar, gruppdiskussioner och enskilt 

arbete - genomförs. En röd tråd i kursen är instruktörens individutveckling i instruktörsrollen 

och i slutet av kursen formulerar kursdeltagaren en personlig utvecklingsplan kopplat till rollen 

som instruktör.  

 

10. Kursansvarig/genomförande skola/centra/förband/frivilligorganisation. 

 

Flygvapenfrivilliga har huvudmannaskapet för Instruktörskurs Fortsättningsutbildning. Kursen 

genomförs som central kurs enligt Försvarsmaktens verksamhetsuppdrag. 

                                                                                                      

11. Krav på kurschef, utbildare 

Kurschef och utbildare/handledare vid IK FU skall vara godkänd och erfaren instruktör, ha en 

bred pedagogisk grund, ha en mycket god inblick i Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn och 

tillämpning av densamma samt ha goda färdigheter i ledarskap - som föregångsman och i 

handledning som instruktör.  

 

Kurschef ska ha genomfört kurschefskurs och utbildare/handledare ska ha genomfört 

instruktörskurs för handledare (IK HL) 

 

Kurschef och utbildare vid IK FU ska även vara förtrogen med den frivilliga 

försvarsutbildningens syfte och mål samt väl förtrogen med allmän militär grundutbildning 

inom GU-F och/eller inom egen tjänstegren/eget ämnesområde.  

 

12. Prövning 

Genomförs genom uppföljning av elevens engagemang och resultat under kursen avseende 

främst diskussioner/seminarier (motsv) samt egna övningar/lektioner och redovisningar.  

 

13. Certifikat 

Instruktörscertifikat och utbildningspremie tilldelas godkänd elev.  

 

14. Betyg 

Betyg ges inte. Återkoppling av resultat under kursen ges till den enskilde i samband med att 

personlig utvecklingsplan upprättas. 
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15. Kvalitet 

Kursen – som genomförs för första gången 2013 - är utvecklad med stöd av personal ur FM. 

Efter genomförd kurs kommer kursplan inkl erfarenheter från två IK FU under 2013, att 

underställas MHS-H för ytterligare kvalitetssäkring. 

 

16. Litteratur 

Aktuella utgåvor av: FM styrdokument, vilka omger rollen som instruktör, t.ex FM 

Pedagogiska grunder 2006, Direkt ledarskap 2006, SäkI G m.fl 

 


