
 KURSPLAN 

 
Enhet 

(länkar till  I01) 
Beskrivning 
(länkar till I01) 

Verktyg/resurser 
(länkar till I02) 

Didaktiska metoder 
  (länkar till  I04) 

Utvärderingsmetoder 
  (länkar till I05) 

Enhetsnummer, 
ansvarig partner 

En detaljerad beskrivning av enheten Föreslag till verktyg eller resurs 
som skall användas 

Hur inlärningsenheten 
kommer att erbjudas 

Hur vi kommer att bedöma om 
lärandemålen har uppnåtts  

Enhet 1. Inkluderande 
ledarskap AEVA 
 

Syftet är att göra deltagarna medvetna 
om fördelarna med en demokratisk 
ledarstil och se potentialen för 
mångfald på arbetsplatsen, nämligen 
hur detta kan leda till bättre 
teamarbete och bättre affärsresultat. 
Detta inkluderar: 
 
✔ Känna igen skillnaden mellan 

demokratiska och autokratiska 
ledarskapsstilar 

 
✔ Lista fördelarna med en 

demokratisk ledare 
✔ Identifiera de viktigaste 

egenskaperna i internationellt 
ledarskap 

✔ Reflektera över betydelsen av 
mångfald i våra dagar 

Beskriver vilken typ av fördelar 
mångfald ger arbetsplatsen 

Game Changers Temat för spelet kommer att 
vara inkluderande ledarskap, 
och med hjälp av spelets olika 
kort kommer deltagarna att 
skapa olika berättelsebegrepp 
eller berättarkoncept för 
autokratiska, demokratiska 
och internationella 
ledarskapsstilar, baserade på 
de tre nyckelelementen i 
spelet: människor, 
sammanhang och aktivitet. 
Färdigheterna i fråga är att: 
 
🗹🗹 Analysera demokratiskt 

och autokratiskt 
ledarskap 

🗹🗹 Identifiera egna större 
svårigheter med en 
demokratisk ledarstil 

🗹🗹 Analysera hur man 
använder viktiga 
aspekter i internationellt 
ledarskap 

🗹🗹 Diskutera de viktigaste 
möjligheterna och 
utmaningarna som 
mångfald kan medföra 

Kopplade till 
prestationskriterierna nedan 
kommer bedömningen att ske 
genom SAT och digital badging: 
1. Kunna identifiera fördelarna 

med en demokratisk ledarstil 
som ett sätt att få en 
inkluderande ledning 

2. Inse relevansen av de 
viktigaste egenskaperna i 
internationellt ledarskap 

3. Inse några fördelar med att 
hantera mångfald på 
arbetsplatsen 

Kunna definiera framgångsrika 
strategier för att få fram 
inkluderande team. 
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🗹🗹 Utforska sätt att 
förbättra 
arbetsplatsrelationer och 
konkurrenskraft i ett 
sammanhang av 
mångfald 
Förslag till 
träningsmetod: F2F 

Enhet 2. Förbättra 
produktiviteten AEVA 

Målet är att göra deltagarna medvetna 
om vikten av planering genom 
scenariernas förväntningar och 
utmaningarna med att förbättra 
produktiviteten i en mer och mer 
flyktig, osäker, komplex och tvetydig 
(VUCA) miljö. Detta inkluderar: 
 
🗹🗹 Erkänna betydelsen av planering 
🗹🗹 Beskriva mervärdet av 

scenarieplanering 
🗹🗹 Notera egenskaper för en VUCA-

miljö 
Kom ihåg smidighet och samarbete som 
nyckelfaktorer i en VUCA-miljö 

SPRINT Med hjälp av Sprint kommer 
deltagarna att bygga och 
testa scenarier för olika 
VUCA-miljöer med hjälp av en 
beprövad steg-för-steg-
checklista, som visar de bästa 
bidragen från alla i teamet 
och ett effektivt sätt att lösa 
problem och förbättra 
produktiviteten. 
Aktuella färdigheter är att: 
 
🗹🗹 Identifiera fördelarna 

med planering och 
kontroll 

🗹🗹 Analysera skillnader 
mellan scenarieplanering 
och trendanalys 

🗹🗹 Visa hur VUCA-miljön 
ökar pressen på 
ledarskap 

🗹🗹 Utforska sätt att bättre 
anpassa sig till en VUCA-
miljö 

Förslag till  träningsmetod: e-
learning 

Kopplade till 
prestationskriterierna nedan 
kommer bedömningen att ske 
genom SAT och digital badging: 
 
1. Att kunna förutse scenarier 

som ett sätt att planera. 
2. Utvärdera den inverkan 

volatilitet, osäkerhet, 
komplexitet och tvetydighet 
(VUCA) kan ha på 
produktiviteten. 

3.  Kunna beskriva strategier 
för att bättre anpassa sig till 
en VUCA-miljö. 
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Enhet 3. 
Grundläggande 
ledarskapsförmåga 
för globalisering: 
mångkulturell 
mångfald. Elderberry 

Forskning har  visat att människor med 
globala tankesätt närmar sig världen på 
ett antal speciella sätt. Specifikt de 
som: 

● Letar efter den ”stora bilden”; 
det vill säga de letar efter flera 
möjligheter för alla händelser - 
de nöjer sig inte med det 
uppenbara. 

● Förstår att den snabbt 
föränderliga, ömsesidigt 
beroende världen, där vi lever, 
verkligen är komplex. 

● Är 'process'-orienterade; enligt 
vår erfarenhet är detta den 
viktigaste dimensionen och 
den som saknas mest hos 
individer som inte är globalt 
orienterade. 

● Betraktar mångfald som en 
resurs och vet hur man arbetar 
effektivt i multikulturella 
team. 

● Är inte obekväma med 
förändring eller tvetydighet. 

● Är öppna för nya erfarenheter. 

En ledande forskningsorganisation har 
genom intervjuer och undersökningar 
med tusentals globala chefer nått 
resultat som tyder på att ledare med en 
hög nivå av globalt tänkesätt är mer 
benägna att lyckas med att arbeta med 
människor från andra kulturer. De har 
"kapitalet" som gör det möjligt för dem 
att påverka individer och grupper, 

SPRINT 
Sprint är en femdagars process 
för att besvara viktiga 
affärsfrågor genom design, 
prototyping och testning av idéer 
med kunder. Genom att arbeta 
tillsammans i en sprint kan du 
förkorta den oändliga 
debattcykeln och komprimera 
månaders arbete till en enda 
vecka. Istället för att vänta på att 
lansera en minimal produkt för 
att förstå om en idé är bra eller 
dålig, får du tydliga data från en 
realistisk prototyp. Sprinten ger 
dig en inblick; du kan spola 
framåt i framtiden för att se din 
färdiga produkt och 
kundreaktioner innan du gör 
några dyra åtaganden. 
Sprint kan användas i ett globalt 
sammanhang och alla 
teammedlemmars roller och 
ansvarsområden är alltid väl 
definierade. Sprintverktygen gör 
att konceptet kan testas mot 
olika projekt / sektorer. 
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organisationer och system som är olikt 
sina egna. 

Tre olika typer av "kapital" identifieras 
av Thunderbird och GMI: 

Intellektuellt kapital: Global 
affärsinriktning, kognitiv komplexitet, 
kosmopolitiska utsikter 

Psykologiskt kapital: passion för 
mångfald, strävan efter äventyr, 
självförtroende 
Socialt kapital: Interkulturell empati, 
interpersonell påverkan, diplomati 
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Enhet 4. Leda ett 
mångkulturellt team.  
Elderberry 

Här är några av de ledaregenskaper 
som krävs för ledare som arbetar med 
multikulturellt team och utför 
internationellt arbete: 

● Kommunikation 
● Tillvägagångssätt och 

tillgänglighet 
● Visar konsistens 
● Organisation 
● Delegationskonsten 
● Säker och kunnig 
● Innovera och inspirera 

 

Virtual Reality (VR) 
VR är en upplevelse som äger 
rum i simulerade och immersiva 
miljöer som kan likna eller helt 
skilja sig från den verkliga 
världen. Tillämpningar av VR kan 
inkludera underhållning (dvs. 
spel) och utbildningsändamål 
(dvs. medicinsk eller militär 
utbildning). 
VR: s mest omedelbart 
igenkännbara komponent är den 
huvudmonterade skärmen 
(HMD). Människor är visuella 
varelser, och displayteknik är 
ofta den största skillnaden 
mellan immersiva VR-system och 
traditionella användargränssnitt. 
VR används idag för flera saker 
såsom vetenskapliga och 
tekniska data samt arkitektur till 
vädermodeller. Inom flyg, 
medicin och militär är Virtual 
Reality-träning ett attraktivt 
alternativ till levande träning 
med dyr utrustning, farliga 
situationer eller känslig teknik. 
 

Några av de viktigaste 
funktionerna i VR är: 

● VR-lärande är 
immersivt - 
fokuserat / 
uppmärksamt 

● Minnesvärt - 
långtidsminne 

● Erfarenhetsinlärning 
- högre tankeordning 

VR är ett utmärkt sätt att 
arbeta med ett 
mångkulturellt team och det 
gör det möjligt för eleverna 
att få en immersiv upplevelse 
och ha ett "live" -scenarium 
som är minnesvärt och 
hjälper tänkande på hög nivå. 
 

Beroende på användarens svar 
kommer feedback att ges utöver 
en övergripande mätning av 
framgångsrikt slutförande av 
scenariet. 

Enhet 5: Integrerad 
teknisk innovation. 
COVUNI 

    

5.1 Dimensionerna av 
digitalt ledarskap.  
COVUNI 
 

Identifiera och förstå konsekvenserna 
av de fem nya dimensionerna av 
ledarskap som speglar den ökande 
rollen och den pågående effekten av ny 
teknik i organisationer, industrier, 

360 videor 
Att använda interaktiva 
simuleringar med relevanta 
scenarier är ett innovativt sätt att 
stödja ledarskapsroller och 

Använda en interaktiv 360-
video där deltagarens val 
tillåter olika vägar och 
konsekvenser genom 
scenariet. 

Beroende på användarens svar 
kommer feedback att ges utöver 
en övergripande mätning av 
framgångsrikt slutförande av 
scenariet. 
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ekonomier och samhällen. Dessa 
dimensioner utökar traditionella 
föreställningar om effektivt ledarskap 
genom att lägga till ett digitalt element 
i ledarnas rollkrav och ansvar. Även om 
dessa nya dimensioner främst tillämpas 
på organisationsledare på toppnivå är 
de underliggande principerna relevanta 
för alla ledarskapsnivåer. 
  
Denna underenhet kommer att rikta sig 
till följande områden: 
- Digital kompetens. 
- Tillämpningar av social och digital 
teknik. 
- Implikationer av social och digital 
teknik. 
- Digital transformation. 
 

ledning med hjälp av den senaste 
tekniken som finns på 
marknaden. 
Med utvecklingen av tekniken 
och den minskade kostnaden för 
kraftfulla enheter som kan 
hantera 360 interaktiva videor 
och VR/AR är det idag väldigt 
enkelt att använda teknik för 
förbättring av utbildning och 
undervisning. 
Det skapade mediet kan nås inte 
bara från en dator (stationär eller 
bärbar dator) utan också från 
andra enheter som surfplattor 
eller mobiltelefoner som 
antingen kostar väldigt lite eller 
som användaren redan äger 
 

5.2 Förstå 
teknologipartnerskap, 
outsourcing och 
leverantörer.  
COVUNI 
 

Digital transformation är ett 
nyckelelement för företag världen över. 
Enligt Digital Transformation Index 
2018 har cirka 40 procent av företagen 
ett dedikerat internt digitalt 
transformationsteam. 
De övriga 60 procenten använder en IT-
outsourcingpartner för att informera 
om tekniska förändringar och förbli 
konkurrenskraftiga. Förhållandet 
mellan företag och dessa 
outsourcingpartners omvandlas från 
traditionella produktionsbaserade 
metoder till mer specialiserade 
arrangemang med mer flexibla 
kontraktsmodeller, så det är viktigt att 
veta hur IT-outsourcingpartnerskap 

LEGO Serious Play 
Lego Serious Play är en metodik 
som skapats av Lego Group och 
sedan 2010 är tillgänglig under 
en öppen källkod. Målet är att 
främja kreativt tänkande genom 
teambuilding-metaforer om 
deras organisatoriska identiteter 
och upplevelser med Lego-bitar. 
Lego Serious Play är bra för 
grupptänkande och gör det 
möjligt att lägga till och ta bort 
bitar för att tänka i sidled. 
Några verktyg för Lego Serious 
Play: 
- Lego Serious Play: Storytelling 

Använd Lego Serious Play för 
scenarier som kan visa vad 
som kan hända om ett 
företag bestämmer sig för att 
driva digital transformation 
internt jämfört med att 
arbeta med externa partners. 

Tillåter deltagarna att få 
erfarenhet genom att se 
resultaten av sina handlingar 
inom scenarierna utan att få 
konsekvenser för det verkliga 
livet. 
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utvecklas för att möta dagens digitala 
transformationskrav. 
 

- Lego Serious Play: Användning 
av metaforer. 
 

5.3 Hantera teknisk 
förändring.  COVUNI 
 

Tekniska färdigheter inom 
affärsorganisationer tar tid och 
engagemang av personalen och är en 
pågående process snarare än något 
som visar omedelbara resultat. Därför 
undviks denna typ av tekniska 
förändringar eller så mottas de med 
likgiltighet. 
Snabba föränderliga tekniker och "old-
school"-mentalitet hos personalen gör 
det svårare att övertyga människor om 
vikten av att förändras. Företagen bör 
hitta sätt att effektivt hantera och 
främja tekniska förändringar eftersom 
antagandet av rätt teknik i slutändan 
kommer att hjälpa till att ett företag 
växer och gör allas jobb enklare. 
 

Virtual Reality (VR) 
Virtual reality (VR) är en 
upplevelse som äger rum i 
simulerade och immersiva 
miljöer som kan likna eller helt 
skilja sig från den verkliga 
världen. Tillämpningar av VR kan 
inkludera underhållning (dvs. 
spel) och utbildningsändamål 
(dvs. medicinsk eller militär 
utbildning). 
Några av de viktigaste 
funktionerna i VR är: 

● VR-lärande är immersivt 
- fokuserat/ 
uppmärksamt 

● Minnesvärt - 
långtidsminne 

● Erfarenhetsinlärning - 
högre tankeordning 

 

Använd VR interaktiva 
scenarier där användningen 
av tekniker inom företaget 
kommer att demonstreras 
och deltagarna kan interagera 
och samarbeta med både 
kollegor och virtuella agenter. 

Utvärdera samspelet mellan 
deltagarna med de virtuella 
scenarierna och hur deras 
handlingar påverkade resultatet. 
Utvärdera också deras 
kunskapsförvärv. 

Enhet 6: Ansvarsfullt 
ledarskap. INFODEF 

Syftet med denna inlärningsenhet är att 
lära deltagarna att ta hållbara 
affärsbeslut som tar hänsyn till alla 
intressenters situation. Detta  
inkluderar aktieägare, kunder, 
anställda, leverantörer, samhället, 
miljön och framtida generationer 

Game mechanics scenarier - Masterclass om allmänna 
begrepp relaterade till 
ansvarsfullt ledarskap. 
- Forskning om tillämpning av 
ansvarsfulla 
ledarskapsprinciper och 
identifiering av framgångsrika 
fall på nationell nivå 
- Bygga på de framgångsrika 
fallen och granska ett ärende 

- Rapportera, göra modeller, 
planera 
- Muntlig eller skriftlig 
presentation 
- Skapande av ljudfil eller video 
- Utveckling av IKT-verktyg (e-
learninginnehåll, app, VR, XR, 
360-videor) 
- Projekt, produkt, prototyp eller 
prestanda 
- Demonstration av kompetenser, 
arbetsuppgifter 
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- Onlineföreläsning om 
grundläggande 
systemtänkande 
- Spelifiering: hur man 
tillämpar systemtänkande i 
en projektutveckling 
- Diskussion om strategier 
som förbinder hållbarhet med 
intressenterna 
 

- Test, frågesport, frågeformulär 
 

Enhet 7:  
Övergripande teman 
för ledarskap.  

    

7.1 Värdebaserat 
ledarskap AEVA 

Syftet är att göra deltagarna medvetna 
om flera övergripande teman som kan 
leda till ett bättre och bemyndigande 
ledarskap. Specifikt inkluderar detta: 
✔ Reflektera över organisationers 

och ledares värderingar 
Beskriva värdebaserat ledarskap 

Värdepyramid 
(www2.bain.com/bainweb/ 
media/interactive/elements-of-
value) 

Genom att utforska 
värdelementen kommer 
deltagarna att kartlägga 
värdelement strukturerade i 
fyra kategorier och förstå hur 
de kan påverka deras 
ledarstil. 
Färdigheterna är till för att: 
🗹🗹 Identifiera egna blinda 

fläckar 
🗹🗹 Analysera hur 

värderingar påverkar 
ledarskap 

Förslag till träningsmetod: e-
learning 

Kopplade till 
prestationskriterierna nedan 
kommer bedömningen att ske 
genom SAT och digital badging: 
1. Sätt upp tydliga värderingar 

för dig själv och 
organisationen 

2. Åta sig att få ett 
värdegrundat ledarskap 

 

7.2 Etik och 
etikutveckling. 
INFODEF 

Syftet med denna underenhet är att: 
• Identifiera etiska standarder 

relaterade till ledarskap 
• Uppskatta etiska 

överväganden som påverkar 
ledarskap. 

Lego Serious Play: Användning 
av metaforer. Metaforer kan 
fungera som kraftfulla verktyg 
som får oss att tänka på vår 
verklighet på nya eller olika sätt. 
Genom att släppa loss vår fantasi 
för att beskriva världen som vi 

Använd Lego Serious Play för 
berättande scenarier som kan 
föreslå etiska överväganden 
som påverkar ledarskap som 
kräver tillämpning av 
standarder för etiskt 
ledarskapsbeteende. 

Låt deltagarna få erfarenhet 
genom att se resultaten av sina 
handlingar inom berättande 
scenarier utan konsekvenser för 
det verkliga livet 

about:blank
about:blank
about:blank
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• Follow standards of ethical 
leadership behaviour. 

ser den, hjälper metaforer oss att 
bilda helt nya beskrivningar som 
kan utmana antaganden och 
övertygelser, vilket avslöjar 
etiska dilemman som måste 
lösas. 

7.3 Bygga upp 
förtroende och 
delegera uppgifter.  
Elderberry 
7.4 Kommunikation: 
språk och digitala 
färdigheter.  
Elderberry 
7.5 Bedömning och 
problemlösning.  
Elderberry 

Nedan följer några av de 
grundläggande ledarskapsfärdigheter 
som krävs för globala ledare: 
Kommunikation - Språkkunskaper. 
Digital kompetens etc. 
Empati och skapande av kontakter med 
människor från olika kulturer 
Bygga förtroende och delegera 
uppgifter 
Presentera en global vision eller 
riktning för att visa ömsesidigt 
beroende i ett globalt sammanhang 
Motivera andra som kommer från olika 
kulturella bakgrunder 
Tydlighet om rättigheter och 
skyldigheter (att veta att regler för 
rättigheter och skyldigheter skiljer sig 
mycket åt i olika kulturella 
sammanhang) 
Hantera konflikter effektivt i olika 
kulturella sammanhang 
 

LEGO Serious Play 
Lego Serious Play är en metodik 
som skapats av Lego Group och 
sedan 2010 är tillgänglig under 
en öppen källkod. Målet är att 
främja kreativt tänkande genom 
teambuilding-metaforer om 
deras organisatoriska identiteter 
och upplevelser med Lego-bitar. 
 
 
 
Deltagarna arbetar genom 
imaginära scenarier med visuella 
tredimensionella 
legokonstruktioner, därav 
namnet "Serious Play". 
Lego Serious Play är utmärkt för 
grupptänkande och gör det 
möjligt att lägga till och ta bort 
bitar för att tänka brett och lösa 
komplexa problem. 
 
 

Eleverna kan använda Lego 
Serious Play antingen som ett 
berättande verktyg eller som 
metaforverktyg. Nedan följer 
en förklaring av båda: 
Lego Serious Play: 
Storytelling är ett gammalt 
verktyg eftersom det är en 
minnesvärd metod för att 
kommunicera vad som har 
hänt eller vad som just nu 
händer. 
Berättande med hjälp av 
Lego-modeller gör att en 
situation kommer till liv innan 
den inträffar i verkligheten 
och låter dig testa vad som 
kan hända om du fattar vissa 
beslut. Det är det näst bästa 
som man faktiskt ”gör” i den 
verkliga världen - men utan 
hotet om de irriterande 
verkliga konsekvenserna. 
Lego Serious Play: 
Användning av metaforer. 
Metaforer kan fungera som 
kraftfulla verktyg som får oss 
att tänka på vår verklighet på 
nya eller olika sätt. Genom att 
släppa loss vår fantasi för att 

Beroende på användarens svar 
kommer feedback att ges utöver 
en övergripande mätning av 
framgångsrikt slutförande av 
scenariet. 
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beskriva världen som vi ser 
den, hjälper metaforer oss att 
bilda helt nya beskrivningar 
som kan utmana antaganden 
och övertygelser och avslöja 
nya möjligheter. 
Genom att använda fler av 
våra sinnen hjälper metaforer 
oss också att förmedla 
komplexa idéer som kan vara 
svåra att kommunicera med 
ord. 
 

 


