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Abstract 
This report presents a comparative study of two training programmes in Accident Prevention 
run by the Swedish Rescue Services Agency, viz. a regular on-campus programme at the 
Sandö training centre and a new distance programme. The study contains an outline of the 
two programmes and an account of how the training is organised, the students’ experiences of 
their respective programmes and the campus and distance teachers’ roles. Data from both 
programmes were gathered in May 2008 by means of 40 student questionnaires, 8 interviews 
with students and 6 interviews with teachers. The data show that, despite the fact that both 
programmes share the same content and are focused on problem-based learning (PBL), there 
are differences in the way the programme courses are organised and taught, as well as in 
student and teacher opinions as regards educational targets. The on-campus programme 
consists of courses with theoretical modules interspersed with practical modules. Students are 
mostly single and younger than those on the distance programme. The distance programme is 
based on home studies and 4-5 physical meetings per term at the Sandö training centre. Home 
studies are pursued in linear form and supported by virtual meetings and discussion forums on 
the CuRSnet web platform, while the practical modules are taught at the meetings. The 
distance students are slightly older and most of them have a family. Many are employed by 
local rescue services and are undertaking their studies alongside their work and family life. 
The distance teachers are generally happier with the learning outcomes than their colleagues 
on the on-campus programme and ascribe this to their students being more motivated and 
better able to assume responsibility for their studies, and to the more marked PBL profile of 
the distance programme. The campus teachers believe that their students lack motivation and 
that there are flaws in the way examinations are carried out and in the programme’s PBL 
profile. They also believe that the traditional views of knowledge and learning in the Rescue 
Services Agency have a negative impact on their programme. While both campus and 
distance students are satisfied with the study environment at the Sandö training centre, the 
teachers’ competences and the balance between theory and practice, they are agreed that their 
views should have a greater impact on the training. The two groups of students also have 
divergent views regarding collaborative course elements such as PBL, group assignments and 
seminars. The campus students are satisfied with those elements while the distance students 
feel that there is room for improvement in those areas. The reverse is true of the more 
individually-oriented goals, such as seeking and evaluating information and documenting 
knowledge. As the distance programme had started quite recently when the study was carried 
out, the conclusions drawn in the report should be seen as preliminary. However, the results 
seem to indicate that the distance programme is qualitatively on a par with the on-campus 
programme but that other educational targets are emphasised. The divergent views of teachers 
and students may be due to the possibilities and limitations of distance teaching technologies 
and pedagogy and to differences between the two student groups, e.g. as regards their study 
skills and strategies and the extent of other commitments besides their studies. It should also 
be borne in mind that extra resources have been allocated to the distance programme. The 
author’s recommendations include firmer pedagogical leadership and extended collaboration 
between the campus and distance teaching teams. Alternatively, all teaching teams might be 
involved in the teaching of both courses. 
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Sammanfattning 
Denna utvärdering av termin ett inom utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) vid 
Sandöskolan beställdes av Räddningsverket och genomfördes av Pedagogiska institutionen, 
Umeå universitet under våren 2008. Syftet med utvärderingen var att via jämförelser med 
reguljär SMO-utbildning, skapa en aktuell lägesrapport över distansutbildningen som startade 
v08. Utvärderingen utgick från följande tre övergripande teman:  
 

- Beskrivning av utbildningens och undervisningens upplägg: innehåll, arbetsformer, metoder, relationen 
teori och praktik. 

- Studenternas erfarenheter av lärande inom respektive utbildning. 
- Lärarrollen i distansutbildningen jämfört med inom reguljär utbildning. 

 
Insamling av data skedde under maj 2008 och bestod av enkäter och intervjuer. En 
webbaserad enkätundersökning som distribuerades via CuRSnet vände sig till samtliga 52 
studenter inom SMO-SÖ-10 och SMO-D-10 och besvarades av 40 studenter. Personal vid 
Sandö valde därefter ut åtta studenter, fyra inom respektive utbildningsvariant, samt sex 
lärare, tre inom respektive variant, som deltog i en efterföljande intervjuundersökning som 
genomfördes vid Sandöskolan. 
 
Den reguljära utbildningen bedrivs som campusvariant vid Sandöskolan med schemalagd 
undervisning företrädesvis under förmiddagarna och med tid för egna studier och egenträning 
under övrig tid. Teoretiska och praktiska inslag varvas och kurserna behandlas i integrerad 
form. Distansutbildningen genomförs via studier på hemorten, med stöd av flera IKT-
baserade fora och med fem fysiska träffar under termin ett. Dessa träffar motsvarar ca 20-25% 
av studietiden och är förlagda till Sandöskolan. Distansstudenterna genomför kurserna i linjär 
form och praktiska moment samt egenträning genomförs under träffarna. I tid räknat har 
distansstudenterna lika mycket avsatt för praktiska inslag som de reguljära studenterna men 
genomförandet sker i mer koncentrerad form. Inom båda studieformerna praktiseras 
problembaserat lärande (PBL) som metod, där studenterna arbetar i s k basgrupper 
tillsammans med en handledare. 
  
Utvärderingens resultat kan på ett övergripande plan sägas spegla en bild av en utbildning 
som innefattar hög medvetenhet om betydelsen av ett konstruktivt samspel mellan innehåll 
och metoder samt mellan teori och praktik. Lärarna och studenterna är i hög grad medvetna 
om utbildningens mål och tydliga intentioner gällande undervisningen uttalas av båda 
lärargrupperna.  
 
I resultaten framgår att studenterna överlag är nöjda med Sandöskolan som studiemiljö. 
Särskilt positiva är de till resurser som övningsfält och bibliotek. Lärarnas ämneskompetens, 
tillgänglighet och bemötande får goda vitsord medan reguljärgruppen pekar på vissa brister i 
lärarnas pedagogiska kompetens. Basgruppen betonas i högre grad som viktig för lärandet 
bland reguljärstudenterna vilket också återspeglas i distansstudenternas relativt låga omdömen 
gällande betydelsen av diskussionsforum.  
 
Båda studentgrupperna är nöjda med fördelningen mellan teori och praktik och även med 
innehållet i respektive moment och uppgifter. När det gäller specifika undervisningsinslag 
redovisar reguljärstudenterna överlag bättre omdömen än distansstudenterna som är mindre 
nöjda med exempelvis grupp- och problembaserade uppgifter, föreläsningar och seminarier. 
Distansgruppen menar i linje med detta att utbildningsmål gällande problemlösning och 
samarbete inte varit särskilt framträdande i undervisningen. Examinationernas innehåll 
bedöms av båda grupperna som relevant och omfattningen som rimlig.     



 

 
Resultaten tyder vidare på att distanslärarna, vilka arbetar i ett mindre arbetslag, via tilldelade 
ekonomiska resurser, god assistans av ett väl fungerande lärstödscentrum, genomgången 
distanspedagogisk utbildning och konstruktiva nytänkande pedagogiska samtal, har lyckats 
med att skapa en distansform som motsvarar den reguljära formen kvalitetsmässigt sett. 
Distanslärarna är överlag nöjda med utfallet i form av ökat studentansvar, högre 
studiemotivation, ett tydligare ämnesfokus och ett bättre synliggörande av den enskilde 
studenten. De är också nöjda med implementeringen av PBL som metod men pekar även på 
att ytterligare åtgärder behövs för att stimulera studenternas kommunikation och interaktion.  
 
Distansstudenterna pekar på liknande fördelar som distanslärarna men uppvisar varierade  
åsikter kring kommunikation, samarbete och lärande. Dessa varierade synsätt kan ses mot 
bakgrund av distansgruppens mer heterogena karaktär där ålder, bakgrund och åtagna 
förpliktelser varierar i högre grad jämfört med inom reguljärgruppen. En del distansstudenter 
beskriver kravnivåerna som rimliga och metoderna som relevanta medan en annan grupp, pga 
studieovana och / eller många förpliktelser vid sidan om, anser kravnivåerna som relativt 
höga. De föredrar därför mer förmedlande undervisningsmetoder istället för, som de anser, en 
tids- och studiemässigt krävande arbetsmetod som PBL.  
 
De reguljära lärarna, som arbetar i större arbetslag, uppvisar i likhet med distanslärarna hög 
medvetenhet kring mål och intentioner men pekar i högre grad på brister i undervisningen och 
på omständigheter som försvårar utvecklingsarbetet inom utbildningen. Fördelar med 
campusutbildning som både lärare och studenter lyfter fram är den direkta kommunikationen 
mellan studenter och lärare, den tidsmässiga spridningen av praktiska moment samt 
studenternas kontinuerliga tillgång till egenträning. Lärare och studenter är även överens om 
vissa brister gällande lärarnas förmedlingskultur och utbildningens kravnivåer. Lärarna anger 
också andra delar som behöver åtgärdas, exempelvis otydliga kriterier och godtyckliga 
examinationer. Tidsbrist och olika synsätt bland lärare på kunskap och lärande är några av de 
faktorer som anses hindra den pedagogiska utvecklingen och lärarna ser gärna att en satsning 
görs även inom reguljärformen. 
 
Mot bakgrund av ovanstående resultat kan följande förslag diskuteras och rekommenderas för 
ytterligare utredning: Fler, för båda studieformerna gemensamma, målsättningar bör utarbetas 
gällande exempelvis PBL, IKT samt examination och bedömning. Det pedagogiska 
ledarskapet på alla nivåer bör tydliggöras och stimuleras med ytterligare tid och resurser för 
pedagogiska samtal. Ett fördjupat pedagogiskt samarbete bör utvecklas mellan lärargrupperna 
inom de olika studieformerna alternativt att respektive lärarlag arbetar både med distans och 
reguljär form. Syftet med detta samarbete och / eller arbetslagens gemensamma kursansvar är 
att utnyttja de spridningseffekter som uppkommer genom att olika undervisningserfarenheter 
från båda formerna tas tillvara. Ett första steg har tagits, i o m distansutbildningens 
genomförande, när det gäller att tänka nytt och alternativt kring undervisning och lärande. Nu 
finns möjligheter att, via erfarenhetsutbyte och gemensam reflektion, ta nya steg där 
ytterligare pedagogiska idéer ges utrymme och prövas i praktiken. De sistnämnda aspekterna 
får anses vara viktiga för att därigenom gynna kvalitet, engagemang och handlingsberedskap 
inom utbildningen som helhet.     
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Inledning och bakgrund 
Räddningsverket1 är en statlig myndighet som arbetar med information och utbildning om 
säkerhet i vårt samhälle. Verket har även hög beredskap för humanitära insatser som 
genomförs vid behov i olycks- och krigsdrabbade områden i vår omvärld. Utbildning sker 
genom Centrum för risk- och säkerhetsutbildning, CRS, inom skydd mot olyckor, risk och 
säkerhet vid fyra skolor runt om i Sverige. Räddningsverkets verksamhet regleras av 
förordning 2 och årliga regleringsbrev. 
 
Denna rapport behandlar en utvärdering av termin ett i den tvååriga utbildningen Skydd mot 
olyckor, SMO, vid Räddningsverket Sandö, våren 2008.  Utvärderingen är genomförd av 
pedagogiska institutionen, Umeå universitet och resultatet bygger på ett datainsamlings-
material som består av enkätsvar från merparten av studenterna vid både reguljär och 
distansutbildning samt intervjuer med ett antal studenter och lärare. Utbildningen som startade 
2003 ges för närvarande på fyra skolor, däribland Sandöskolan och fr.o.m. v08 ges den även i 
distansform på Sandö. Det övergripande syftet med utvärderingen är att jämföra den 
nystartade distansutbildningen med den reguljära formen gällande innehåll och arbetsmetoder 
samt studenternas och lärarnas erfarenheter. Bakom uppdraget att starta distansutbildning 
finns å ena sidan regleringsbrevets betoning på flexibla arbetsformer, å andra sidan visioner 
om att nå ut till nya studerandegrupper, bl. a. till kvinnor, som i dagsläget är en mycket 
underrepresenterad grupp inom räddningstjänsten. 
 
Distansutbildning är idag en etablerad utbildningsform inom flera utbildningsinstanser, 
exempelvis inom universitet, högskola, studieförbund, folkhögskolor, kommuner, privata och 
offentliga arbetsgivare. Aktuell statistik från Högskoleverket och SCB3 för läsåret 06/07 visar 
att var fjärde student läser på distans och att antalet distansstudenter tredubblats från ca 
30 000 till 89 000 under de senaste tio åren. Söksiffrorna inför SMO-distans h08 uppvisar ett 
högt söktryck jämfört med reguljär form, vilket bekräftar ovan nämnda siffror att allt fler 
studenter väljer att utbilda sig på distans.4  
 
Räddningsverkets satsning på distansutbildning går således i linje med den utveckling som 
skett under de senaste åren inom flera utbildningsverksamheter. Frågor av mer pedagogisk 
och didaktisk art som blir aktuella vid lansering av parallellgående distansutbildningar 
handlar om hur lärmiljöer som stimulerar kommunikation och samarbete mellan studenterna 
kan skapas på nätet. En mer specifik frågeställning kring hur undervisningen på distans kan 
tillgodose både praktiskt och teoretiskt inriktade kunskapskrav är också aktuell i 
Räddningsverkets satsning på distansutbildning. 
  

Utvärderingens huvudteman enligt uppdrag från Räddn ingsverket 
Utvärderingen innehåller följande tre teman: 
 

- Beskrivning av utbildningens och undervisningens upplägg: innehåll, arbetsformer, 
metoder, relationen teori och praktik. 

- Studenternas erfarenheter av lärande inom respektive utbildning. 

                                                 
1 www.raddningsverket.se.  
2 Förordning (2007:857) med instruktion för Statens räddningsverk 
3 Pressmeddelande från SCB och Högskoleverket, 2008-04-21, 09.30. Nr 2008:105 
4 Muntliga uppgifter från Räddningsverket, 080629. 
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- Lärarrollen i distansutbildningen jämfört med inom reguljär utbildning. 

Bakgrund 
I detta avsnitt tecknas en bakgrundsbild mot vilken denna utvärdering skall betraktas. 
Inledningsvis ges en kort historisk tillbakablick av distansutbildning i Sverige. Därefter 
beskrivs de förutsättningar och ramar samt mål och syfte som gäller för SMO-utbildningen. 
Sedan följer beskrivningar av problembaserat lärande (PBL) som undervisningsmetod, vilken 
praktiseras inom SMO samt den utvärderingsansats som utgör utvärderingens utgångspunkt. 

Distansutbildning – kort historik 
Distansutbildning har i Sverige sin grund i de korrespondenskurser som introducerades under 
förra sekelskiftet av Hermods korrespondensinstitut.5 Det är dock först under 1960-70-talet 
som ett utbildningspolitiskt intresse tar form, och då utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Dels vill 
man ge olika sociala grupper lika tillgång till högre utbildning, dels skapa en rättvis 
fördelning av utbildningsresurser inom landet. Distansutbildningen liknar vid denna tid i 
många avseenden den reguljära utbildningen gällande exempelvis litteratur och examination, 
medan metodiken är inspirerad av nämnda korrespondensutbildningar.6 Brevinstruktioner, 
individuellt arbete, kommunikation endast mellan den enskilde eleven och läraren, 
insändningsuppgifter som rättas och kontrolleras samt återkommande träffar vid lärosätet är 
huvudsakliga beståndsdelar inom detta utbildningskoncept. Under 80-talet utvecklas nya 
distributionsformer inom radio, television och video och strävansmålet revideras till att 
distansutbildning skall nå ut till de områden i landet, där det ger störst samhällsekonomisk 
nytta. Distansutbildningskommittén konstaterar dock att dessa nya tekniker ej bidrar till någon 
förändring av interaktionen mellan lärare och studenter.7 
 
Det är först under 1990-talet som distansutbildningen blir föremål för en djupare analys och 
diskussion kring betingelserna för undervisning och lärande på distans. Utvecklingsarbeten 
vilka finansieras av bl.a. staten och med pedagogiskt och metodologiskt syfte tar fart och i 
flera statliga utredningar framhålls att distansutbildning med IT-stöd skall främjas.8 
 
Under 2000-talet har utvecklingen gått vidare med etablering av såväl ett svenskt 
nätuniversitet som tillhörande myndighet – Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.9 
Denna satsning har ambitionen att öka omfattningen av IT-baserad distansutbildning i syfte 
att öka tillgängligheten för olika grupper av studenter. I Långtidsutredningen10 nämns ett antal 
trender inom utbildningsområdet som förmodas påverka utbildningsnivån och 
studentdeltagandet och en av dessa var flexibiliteten i tid och rum. Det handlar således om en 
strävan från politiskt håll att bl.a. nå ut till grupper med liten studievana, glesbygdsbor, 
invandrargrupper och personer i arbetslivet som söker vidareutbildning. 

                                                 
5 Folkbildning.net – en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. Folkbildningsrådet & Nationellt 
centrum för flexibelt lärande. Stockholm: 2003. 
6 Willén, Birgitta. Distance Education of Swedish Universities. Akademisk avhandling. Uppsala: Uppsala 
universitet, Department och Education, 1981. 
7 Distansutbildningskommittén. Flexibel utbildning på distans. SOU 1998:84. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, 1998. 
8 Ibid. samt Agenda 2000. Ny utbildningsteknologi i utbildningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet, Ds 
1994:21 
9 2006 bytte denna myndighet namn till Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) 
och samtidigt breddades uppdraget till att även omfatta breddad rekrytering och pedagogiskt utvecklingsarbete 
inom högre utbildning. Nätuniversitetets studentnytta – Slutrapport 1. UCER, Umeå university, 2006. 
Myndigheten kommer att avvecklas under 2009. 
10 Långtidsutredningen. Utbildningens fördelning – en fråga om klass. Stockholm: 2003. 
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Ett begrepp som ofta förknippats med distansutbildning är Livslångt lärande. Detta framträder 
först i 1960-70-talets utbildningspolitiska sammanhang i betydelsen av återkommande 
utbildning där en alternering mellan arbetsliv och utbildning ses som en möjlig strategi för att 
motsvara arbetsmarknadens krav på en generell höjning av utbildnings- och 
kompetensnivåerna. Via ekonomisk kris, arbetslöshet, teknisk utveckling samt politiska och 
organisatoriska styrningseffekter under 1980-talet förändras emellertid innebörden till att 
även omfatta en livsvid dimension. Detta innebär att lärandet får en mer individualistisk 
utgångspunkt i den meningen att kunskapsinhämtning anses kunna ske i alla miljöer således 
oberoende av olika utbildningars s.k. monopolställning när det gäller undervisning och 
lärande.11 
 
Sammanfattningsvis kan begreppet Livslångt lärande förstås som en samlingsterm för ett nytt 
sätt att se på utbildning som inkluderar både individens kapacitet att lära under hela livet och i 
alla de miljöer hon befinner sig i.12 OECD slår fast flera kriterier som skall gälla för högre 
utbildning som gynnar det livslånga lärandet, exempelvis tillgänglighet, flexibilitet, variation, 
kritiskt kunskapssökande och lärandeinriktad pedagogik. 13 

SMO-utbildningen 
Räddningsverket hör under försvarsdepartementet som ej har examensrätt, vilket innebär att 
de utbildningar som bedrivs inom CRS – Centrum för risk- och säkerhetsutbildning - 
betraktas som helt separata från övrig utbildning. Utbildningsplaner och kursplaner är 
nationellt gällande. 
 
SMO, Skydd mot olyckor, är en utbildning för räddningstjänst med en något bredare 
inriktning än s k traditionell brandmannautbildning. Den är tvåårig och startade 2003 på 
Räddningsverkets fyra skolor. I utbildningen ingår 9 delkurser och fördelningen mellan teori 
och praktik är ca 60 – 40 %. Kurs- och terminsbetyg ges i en två-gradig skala G – IG och 
varje utbildningsvecka motsvarar en studiepoäng. Efter SMO finns tre spår för 
vidareutbildning: räddningsledning, tillsyn, samhälle och systematiskt säkerhetsarbete. Dessa 
kurser innehåller två nivåer, A-B och omfattningen är tillsammans ca 15 veckor.  
 
Distansutbildningen startade vårterminen 2008 med målsättningen att locka till sig nya 
studerandegrupper. Uppdraget utgick från Karlstad där Centrum för risk- och 
säkerhetsutbildning (CRS) återfinns, och ca 1,2 miljoner kronor avsattes som 
utvecklingsmedel. 
  
Inom CRS finns ett lärstödscentrum med fyra IT-pedagoger som tillhandahåller IT-service i 
form av kursutveckling och IT-support till alla fyra skolor och som är lokaliserat till 
Sandöskolan. Dessa pedagoger har haft en central position vid planering och genomförandet 
av distansutbildningen. De arbetar även kontinuerligt med utveckling av utbildningens form 
och struktur i samråd med kursansvariga lärare, samt är behjälplig med IT-pedagogiskt stöd 
till studenter och lärare. 

 
Beslut om distansutbildning togs den 1/10 2007 vilket innebar att endast två veckor återstod 
fram till sista ansökningsdatum 15/10 2007. Trots kort ansökningstid inkom 100 ansökningar 

                                                 
11 Högskoleverket.  Livslångt lärande som idé och praktik i högskolan. Stockholm: 2001. 
12 Ibid. 
13 OECD. Lifelong learning for All. Paris: 1996, OECD. 
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till de 24 platser som stod till förfogande. En något högre intagningspoäng inför v08 gällde 
för distansutbildningen jämfört med den reguljära formen. 

Syfte och mål med utbildningen 
Nedanstående texter är hämtade från utbildningsplan för SMO och visar utbildningens syfte 
och allmänna mål. Resultaten analyseras bl.a. mot bakgrund av innehållet i dessa texter. 
 
Syfte med utbildningen 
Utbildningen skall ge den studerande kompetens att arbeta inom den kommunala 
räddningstjänstens område med olycksförebyggande och skadebegränsande 
åtgärder, genomföra räddningsinsatser samt följa upp räddningsinsatser. 
Utbildningen skall även ge kompetens som kan vara meriterande för befattningar 
inom området skydd mot olyckor vid andra kommunala förvaltningar och statliga 
myndigheter samt inom näringslivet. 
 
Allmänna mål inom SMO-utbildningen 
Utbildningen skall utveckla den studerandes samarbets- och problemlösningsförmåga 
samt förmågan att ta ansvar och vara aktiv i lärandet både självständigt och i grupp. 
Utbildningen skall ge den studerande en ökad kompetens i att söka, granska, värdera 
och bearbeta information. 
Utbildningen skall ge den studerande möjligheter att ta del av forskningsresultat och 
nya rön. Utbildningen skall låta den studerande reflektera över den nya yrkesrollens 
karaktär och inriktning utifrån forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar. 
Utbildningen skall ge den studerande en ökad förmåga till självständigt 
ställningstagande och medvetet agerande, grundat på såväl beprövad erfarenhet och 
kunskap som medvetna etiska och moraliska värderingar. 
Utbildningen skall ge den studerande kunskaper och förståelse om människors 
olikheter samt verka för etnisk mångfald och jämställdhet mellan kvinnor och män. 
Utbildningen skall utveckla den studerandes förmåga att arbeta i och dokumentera 
projekt. 
 
Förutom allmänna mål finns även utbildningsspecifika mål som mer ingående och omfattande 
beskriver vad utbildningen skall ge och utveckla hos den enskilde studenten. Exempelvis 
förståelse för den egna rollen i samhällets säkerhetsarbete, kompetens i prehospitalt 
omhändertagande samt kompetens att planera, genomföra och följa upp utbildning och 
informationsinsatser. 
 
Kursmål finns också angivna inom respektive kurs. Målen för kurserna under termin 1 
återfinns som bilaga. 

PBL som undervisningsmetod 
Inom SMO-utbildningen, både inom distansform och reguljär form, praktiseras PBL, 
problembaserat lärande som undervisningsmetod. För att öka förståelsen för rapportens 
innehåll ges nedan en mycket kort presentation av huvudidéerna inom PBL.14 
 
Utgångspunkten för lärandet är den lärandes kunskap och förståelse tillsammans med det 
sammanhang där lärandet hör hemma. Lärandet ses som en process som styrs av den lärande 
och kunskapen formuleras tillsammans med andra. Begreppet lärande används istället för 
inlärning för att markera att den lärande sätts i centrum och att lärandet ses som en aktiv 
process där kunskaper erövras. Detta kan jämföras med inlärning som i en traditionell 

                                                 
14 Hård af Segerstad, Helene. m.fl. Problembaserat lärande. Idén, handledaren och gruppen. Stockholm: Liber, 
2000. 



13 

förmedlingskultur ofta kopplas till att den lärande är passiv mottagare av redan färdiga 
kunskaper. 
 
Inom PBL-studier delar man in studenterna i s k basgrupper om ca 6-7 studerande, vilka 
tilldelas en handledare. Utgångspunkten för gruppen, som ses ca en gång per vecka, är en 
situation, ett fall eller ett problem som hämtas från verkligheten. Gruppen formulerar 
tillsammans problemställningar och lärfrågor vilka de uppfattar som angelägna utifrån aktuell 
situation. Därefter bearbetas problemet och frågorna på valfritt sätt av den enskilde, antingen 
ensam eller tillsammans med någon eller några av studiekamraterna. Efter eventuella s k 
mellanmöten sker avslutningsvis ett basgruppsmöte där gruppen redovisar och diskuterar sin 
nyvunna kunskap och förståelse på det ursprungliga problemet. 
 
PBL-handledarens funktion15 beskrivs som ’underlättaren’ (facilitator), som skall finnas där 
för att underlätta de studerandes lärande. En central funktion är att handledaren skall vägleda 
studenten i dennes utveckling av sina metakognitiva förmågor, dvs att utveckla förmågan att 
reflektera över situationer och problem på ett mer medvetet plan och att även reflektera över 
sitt eget tänkande. Handledaren skall således inte styra studenten i dennes lärande, utan 
istället fungera som ett reflekterande ”bollplank”. Några övriga handledarefunktioner är att se 
till att lärprocessen i gruppen går framåt, att på ett djupare plan utmana studenternas 
kunskapsinhämtning och att stödja gruppen i dess grupprocesser. Sist men inte minst skall 
handledaren vara behjälplig med och medvetandegöra studenterna om vikten av god och 
rimlig problemformulering. Problemen får ej vara för enkla, vilket kan leda till brist på 
stimulans eller för komplexa, vilket kan medföra att studenterna tycker de är för svåra och 
omfattande att bearbeta och lösa. 
 
En variant av problemlösningsprocess i basgrupp presenteras nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Problemlösningsprocess i basgrupp 16 
 

                                                 
15 Barrows. The tutorial process. Southern Illinois University, 1988. 
16 Hård af Segerstad m.fl., 74 
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Teoriinriktad utvärdering 
Inom fältet utvärdering har genom åren ett flertal utvärderingsformer utvecklats och varje 
form har haft sina särskilda utgångspunkter. Lindensjö och Lundgren17 problematiserar med 
referens till den amerikanske utvärderingsforskaren House ett antal modeller, som alla utgår 
från olika antaganden om vad som är värt att fokusera. Många modeller utgår från en tydlig 
mål-resultat-relation dvs de vill mäta i vilken grad måluppfyllelse har ägt rum. Andra 
modeller inriktar sig exempelvis på hur olika partsintressen t.ex. utövare och klienter 
uppfattar en verksamhet. När det gäller utvärdering av skola och utbildning har den utvecklats 
från 1960-talets metoder, som med inspiration från behaviorism och utbildningsteknologi 
hämtades från individmätningens område mot att alltmer inrikta sig mot utvärdering av skol- 
och utbildningssystem.18  Franke-Wikberg och Lundgren19 lanserade under 1980-talet en 
utvärderingsmodell som strävade efter att se utbildning i ett vidare samhälleligt sammanhang 
och där uttryckta mål bara var en av flera förutsättningar. De ville vidare att utvärderingen 
inte bara skulle stanna vid ett beskrivande utan även sträva efter att ge förståelse och 
förklaringar till presenterade resultat. Deras modell, som benämndes teoriinriktad, innebär att 
den skall ha en tydlig teoretisk ram, utifrån vilken utvärderingen genomförs och resultaten 
bearbetas och tolkas.  
 
Då denna utvärdering av SMO handlar om utbildning kan nedanstående definitioner ge ökad 
klarhet i vad som menas med pedagogisk utvärdering. Enligt Franke-Wikberg & Lundgren 
innebär pedagogisk utvärdering att  
 
 värdera och uttala sig om resultatet av ett program för uppfostran eller  

undervisning. 20     
 
Ove Karlsson menar att 
 

även om olika utvärderingsforskare lägger olika tyngdpunkt på vilka moment  
som är det viktigaste i utvärdering,  så är en gemensam nämnare att utvärdering  
inte enbart ska beskriva, kartlägga eller mäta. Utvärdering ska också vara kritiskt  
granskande och uttrycka ett värdeomdöme i förhållande till uttalade kriterier.21 

 
Denna utvärdering är inspirerad av ovan angivna teoriinriktade utvärderingsansats, vilket 
innebär att hänsyn tas till fler aspekter än uttalade mål. Förutom utbildnings- och kursmål 
beaktas vid analysen även den PBL-inriktning som praktiseras inom utbildningen, 
studentgruppernas förutsättningar och villkor, lärarnas arbetsvillkor samt utbildningens 
samlade resurser i form av exempelvis lokaler, material och webbportal. Då utvärderingens 
huvudteman har en tydlig inriktning på undervisning och lärande inom respektive 
utbildningsform används vid analysen även valda delar av en teori om lärande – sociokulturell 
teori – för att öka förståelsen för de resultat som presenteras.  
 

                                                 
17 Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf.P. i Selander, Staffan (red.) Forskning om utbildning: en antologi. Stockholm: 
Stehag: B. Östlings bokförlag. Symposium, 1992. 
18 Skolverket. Att utvärdera skolan. Stockholm:Liber, 1999 
19 Franke-Wikberg, Sigbritt & Lundgren, Ulf.P. Att värdera utbildning del 1. En introduktion till pedagogisk 
utvärdering. Stockholm: Wahlström&Widstrand, 1980. 
20 Ibid., 10. 
21 Karlsson, Ove. Från utvärdering till kvalitetssäkring – en kritisk granskning av utvecklingen inom 
utvärderingsfältet.  Socialstyrelsen, rapport 1997:23. 
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Syn på kunskap och lärande - Sociokulturell teori  
Hur undervisning skall planeras och genomföras har en klar koppling till synen på kunskap 
och lärande. Under 1900-talet har ett antal synsätt vuxit fram vilka vid olika tider påverkat 
undervisningens utformande. Fram till och med 1960-talet dominerade en behavioristisk teori 
i vilken inlärning ansågs gynnas av förmedling av innehåll i små doser och där rätt svar eller 
rätt beteende belönades eller förstärktes. Den lärande betraktades mer eller mindre som passiv 
mottagare och kunskapen som förutbestämd och given. Detta synsätt, som varit mycket 
inflytelserikt, lever fortfarande kvar parallellt med andra synsätt, som istället betonar lärandet 
som en aktiv process.22 
 
Kognitiv kunskaps- och lärandeteori med företrädare som exempelvis Piaget betonar istället 
individens inre utveckling där förståelsen är en central aspekt. Individen ses som aktiv i sin 
lärandeprocess och i sitt sätt att påverka omgivningen och förståelse fås genom att tidigare 
kunskaper används för att bearbeta nya kunskaper. På detta sätt förändras och utvecklas 
individens kunskaper över tid. Metakognitiva aspekter, dvs att individen på ett mer medvetet 
plan reflekterar över sina kunskaper och sitt eget lärande, är en annan viktig dimension som 
lämnat avtryck i senare tiders undervisning i form av t.ex. processdagböcker, självvärderingar 
och handledarsamtal.23  
 
Under senare år har den sociokulturella teorin dominerat pedagogiska texter och 
styrdokument som behandlar lärande. Även inom denna teori betraktas lärandet som en aktiv 
konstruktionsprocess där den lärande erövrar sina kunskaper men med skillnaden att här 
betonas betydelsen av att det sker i ett socialt sammanhang. Genom dialog och samarbete med 
andra samt med utnyttjande av historiskt och kulturellt utvecklade intellektuella redskap som 
t.ex. språk, bilder, räknesystem, datorer med mera anses lärande och utveckling ske hos 
individen. Lärandet beskrivs i termer som situerat, dvs sammanhanget där lärandet sker utgör 
en viktig aspekt, och socialt, dvs kunskaper växer fram i samhällen och grupper genom 
samverkan och kommunikation. Vidare betraktas lärandet som distribuerat vilket innebär att 
kunskaperna är fördelade mellan individer och att vi därigenom lär av varandra. Till sist anses 
lärandet vara medierat vilket förstås som att människor och olika intellektuella redskap som 
t.ex språket ses som resurser för att befrämja lärande. Följande citat av Vygotskij, som 
betraktas som viktig företrädare inom denna teori, förtydligar språkets betydelse i 
läroprocessen.24  
  

Tanken kommer inte bara till uttryck i ordet, den äger rum i ordet. Man  
kan därför tala om tankens tillblivelse i ordet.25  

 
Vygotskij talar vidare om den lärandes närmaste utvecklingszon vilket innebär det område 
mellan vilken eleven eller studenten klarar av uppgifterna själv eller med hjälp av någon 
annan. Det handlar i detta sammanhang om förmågan hos lärare och handledare att bedöma 
individens nuvarande respektive potentiella lärandenivå för att därigenom skapa en 
stimulerande lärandemiljö.26 
 

                                                 
22 Se exempelvis Säljö, Roger. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts 
Akademiska förlag, 2000. Dysthe (red.) Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur, 2003. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Vygotskij, Lev. Thougt and language. Cambridge: Harvard University Press, 1986. 
26 Säljö, Roger. 
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Rapportens disposition 
I efterföljande metoddel redogörs för de datainsamlingsmetoder som använts i denna 
utvärdering. Avsnittet innehåller beskrivningar av planering, urval, genomförande och 
bearbetning. Dessutom finns där även bakgrundsinformation om informanterna dvs om 
medverkande studenter och lärare. 
 
Därefter kommer ett avsnitt med Resultat och analys, där insamlade och bearbetade resultat 
redovisas och analyseras. Rapporten avslutas med avsnittet Avslutande reflektioner, där ett 
antal teman med utgångspunkt i utvärderingens resultat diskuteras. 
 

Metod 
Räddningsverket beställde i januari 2008 en utvärdering av sin SMO-utbildning och efter 
sedvanligt offertförfarande gick uppdraget till pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. 
Via skriftlig kommunikation mellan ansvariga vid de två institutionerna fokuserades så 
småningom tre huvudområden, vilka utvärderingen skulle belysa. 
 
Under ett möte i mars 2008 mellan företrädare för Sandöskolan och pedagogiska institutionen 
planerades arbetet i grova drag och diskussionen fördjupades kring aktuella 
huvudfrågeställningar. Dessa frågeställningar berörde områden inom utbildningen, som 
innebar att åsikter och erfarenheter från både studenter och lärare blev aktuella. Pedagogiska 
institutionen föreslog därför att såväl en enkätstudie, som riktade sig till studenterna, som en 
intervjustudie med inriktning mot ett urval av både lärare och studenter skulle genomföras. 

Urval 
Enkätstudien riktade sig till samtliga studenter både inom den reguljära utbildningsformen 
och inom distansformen, inledningsvis totalt sett 52 informanter – 22 studenter från distans 
och 30 från reguljär. Det handlade således om en enkätundersökning som riktade sig till hela 
den aktuella studentpopulationen inom SMO på Sandöskolan.27  
 
För intervjustudien med lärare gjordes ett urval av verksamma lärare vid SMO-
utbildningarna, där huvudkriteriet var att de skulle ha någon form av undervisningserfarenhet 
från de båda utbildningsformerna. Detta kriterium gick inte att tillgodose fullt ut, då det 
endast var ett fåtal som motsvarade detta kriterium. Några ytterligare lärare med erfarenhet 
endast från reguljär form tillfrågades därför och det totala antalet lärarintervjuer blev sex. För 
urvalet av lärare stod personal från Sandöskolan. 
 
Urvalskriterierna vid studentstudien utgick från att i viss mån försöka tillgodose den spridning 
bland studenterna gällande ålder, kön, och tidigare yrkes- och studiebakgrund som fanns 
representerad inom de båda utbildningsformerna. För urvalet av studenter stod personal vid 
Sandöskolan och samtliga åtta tillfrågade ställde sig positiva till medverkan. Urvalsförfarande 
i intervjustudien kan beskrivas som ett strategiskt urval eller lämplighetsurval där de personer 
som besitter efterfrågade kunskaper och erfarenheter tillfrågas.28  
 

                                                 
27 Se exempelvis Ejlertsson, Göran. Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur, 
1996  
28 Se exempelvis Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: studentlitteratur, 1997. 
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Material och genomförande 
Under april månad konstruerades enkätfrågor i samråd mellan parterna. Enkäten 
distribuerades därefter som webbenkät till Sandöskolans webbportal där samtliga studenter 
inom reguljära utbildningen och distansutbildningen under 10 dagar i mitten av maj 
uppmanades att besvara denna. 15 av 22 studenter inom distansutbildningen och 25 av 30 
studenter inom reguljära utbildningen besvarade slutligen enkäten. Det är således ett bortfall 
på ca 23%. Orsaken till detta relativt stora bortfall är svår att fastställa men kan eventuellt 
förklaras med hög arbetsbelastning för studenterna vid tiden för enkätens genomförande. Vid 
denna tid mot slutet av termin ett var studenterna nämligen inne i en avslutande 
examinationsperiod, vilket kan ha inneburit att några studenter, trots information och 
uppmaningar, inte prioriterade att genomföra denna enkät. Att enkäten är relativt omfattande 
kan också utgöra en faktor som har avhållit vissa från att delta. Inför frågan att medverka i en 
intervju ställde sig dock samtliga tillfrågade positiva till detta. 
  
Intervjumanualer för både lärare och studenter utformades i anslutning till 
enkätkonstruktionen och utifrån de tre huvudsakliga teman som uppdraget gällde. 
Intervjuerna genomfördes i ett grupprum på Sandöskolans bibliotek 26-28 maj 2008 och 
samtliga intervjuer spelades in med Mp3-spelare. Intervjuerna har sedan transkriberats, 
bearbetats och analyserats i relation till uppdragets frågeställningar samt till olika aspekter 
vilka redogörs för nedan.   

Analys av insamlat datamaterial 
I uppdraget från Räddningsverket ingår tre teman som utgör utvärderingens grund. Första 
delen om innehåll och metoder besvaras framförallt genom utbildningsinformation från 
CuRSnet och via intervjuer med lärare och studenter. För att värdera dessa svar relateras de 
till de utbildnings- och kursmål som finns angivna. Värdering sker också i relation till de olika 
parternas intressen, dvs till förutsättningar och villkor som råder för studenter och lärare samt 
till uttalad PBL-inriktning. Denna analys behandlar mer övergripande nivåer medan övriga 
analyser befinner sig på en mer detaljerad nivå. Samtliga tre analysavsnitt går delvis in i 
varandra, beroende på att innehållet i de tre temana till vissa delar tangerar varandra.  
 
Frågan om studenternas erfarenheter av undervisningen inom SMO besvaras genom enkäten 
och studentintervjuerna och värderas gentemot utbildningens mål, PBL-inriktning samt de 
villkor som gäller för studenternas distansstudier. 
 
Avslutningsvis besvaras sista frågan om lärarnas erfarenheter av lärarrollen inom respektive 
SMO-utbildning av lärarintervjuerna samt värderas mot utbildningens mål, uttalad PBL-
inriktning samt de förutsättningar och villkor som lärarna har att ta hänsyn till. 
 
Som övergripande inspiration vid analysen används dessutom aspekter kring lärande från 
sociokulturell teori.  

Etiska aspekter 
Hänsyn har tagits till undersökningens informanter genom att materialet har behandlats enligt 
Vetenskapsrådets regler för konfidentialitet.29 Detta innebär att inga namn på personer som 
deltar i undersökningen finns med i de presenterade resultaten.   

                                                 
29 Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 
Vetenskapsrådet, 2002 
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Informanter - studenter 
Nedan presenteras några centrala bakgrundsdata för studentgruppen som deltagit i 
enkätundersökningen. 
 
Tabell 1: Antal studerande och medelålder inom respektive 
utbildningsform som medverkat i enkätundersökningen. n=40   
 
Studieform 

 
Antal 

 
Medelålder 

 
Distans 

 
15 

 
28 

 
Reguljär 

 
25 

 
24,4 

 
Totalt 

 
40 

 
25,7 

 
 
 
Tabell 2:  Civilstånd – gift /sambo och barn i respektive medverkande studentgrupp. n=40 
 
 

 
 

 
Distans 

 
Reguljär 

 
Gift / sambo 

 
Ja 

 
10 

 
4 

 
 

 
Nej 

 
5 

 
21 

 
Barn 

 
Ja 

 
4 

 
0 

  
Nej 

 
11 

 
25 

 

 
Tabell 3: Antal studenter som arbetar vid sidan om studierna i respektive 
medverkande studentgrupp. n=40  
   

Distans 
 

Reguljär 

Arbetar 

 
Ja 

 
11 

 
2 

 
Nej 

 
4 

 
23 

               
Totalt 

   
15 

 
25 

 
För reguljärstudenterna gäller således att de har ca fyra år lägre genomsnittsålder och att de i 
mycket lägre utsträckning är gift eller sambo jämfört med distansstudenterna. Inom 
reguljärgruppen är det vidare ingen som har barn jämfört med drygt 1/4 inom distansgruppen. 
Slutligen är det nästan omvända proportioner när det gäller arbete vid sidan om studierna. 
Inom (r)30 arbetar två av 23 studenter, dvs 8%, och inom (d) arbetar 11 av 15 studenter, dvs 
73%. 
 
Ovan nämnda bakgrundsdata tas med för att kunna beakta de olika förutsättningar och villkor 
som gäller för dessa studentgrupper vid analys och avslutande reflektioner. 
 

Informanter – lärare 
Inom SMO reguljär arbetar ca 6-8 lärare medan det är tre lärare inom SMO distans. De 
intervjuade lärarna inom den reguljära utbildningen, två kvinnor och en man, har en 
                                                 
30 (r) betyder reguljära studenter och (d) distansstudenter. Dessa förkortningar används för att inte nämnda 
beteckningar skall behöva upprepas i allt för hög utstrcäkning.  
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åldersspridning från ca 25 till 40 år. Utbildningsmeriterna varierar från SMO-utbildning, 
brandingenjörsutbildning till en lärare med både sjuksköterskeutbildning och lärarutbildning. 
Arbetslivserfarenheten är omfattande och variationsrik där exempel på tidigare yrken är 
sjuksköterska, lärare, projektledare inom landsting, kursutvecklare inom universitet, 
brandman, högskolelärare och arbete inom äldreomsorgen. De har 1-6 års erfarenhet som 
lärare inom det ämnesområde som de undervisar i inom SMO. Dessa tre lärare ingår i ett 
arbetslag med 10 lärare som arbetar med termin 1 och 2 i utbildningen. Vid sidan om 
undervisningen har de flesta lärarna uppdrag som syftar till utveckling av utbildningens 
verksamhet, exempelvis processledare och jämställdhetsutvecklare. 
 
De tre intervjuade lärarna från SMO distans, två män och en kvinna återfinns i 
åldersintervallet 30-40år. Deras utbildningsmeriter varierar från brandmannautbildning, 
officersutbildning till naturvetenskaplig universitetsutbildning. Arbetslivserfarenheten är även 
här omfattande och med stor variation och exempel på yrken är heltidsbrandman, officer och 
SMO-lärare. De har 0-6 års erfarenhet från undervisning inom SMO-området och samtliga 
har genomgått en kortare distanspedagogisk utbildning, 3p, vid  IML på Umeå universitet. De 
har antingen sökt eller tillfrågats att delta som distanslärare inom SMO. Två av dessa lärare 
fick hösten -07 i uppdrag av CRS att planera och genomföra distansutbildningen, vilken sedan 
startade V08. 
 

Resultat och analys 
 
I detta avsnitt redovisas resultaten dels från enkätundersökningen där 40 studenter deltog, 
dels resultaten från sex lärarintervjuer och åtta studentintervjuer. Resultaten från olika 
informantgrupper och datainsamlingsmetoder analyseras därefter i relation till varandra och 
till tidigare angivna analysaspekter. Avsnittet är uppdelat i tre större delar med egna rubriker 
där varje del motsvarar respektive tema. Innan vi närmar oss tema ett ges dock först en kort 
presentation utifrån lärares och studenters bilder av den genomsnittlige studenten inom 
respektive  utbildningsform vid SMO på Sandöskolan. 
 
På den reguljära utbildningen studerar enligt genomsnittsbilden, hos lärare och studenter, en 
yngre man som är 20-25 år. Han är singel, intresserad av idrott och fysisk träning i olika 
former och har som regel erfarenhet från aktivt deltagande i olika lagsporter. Studiemässigt 
har denna student 3-årigt teoretiskt gymnasium och har därefter gjort lumpen och sedan 
arbetat med varierande jobb under kortare perioder. Trots teoretiskt gymnasium kan han 
ibland uppleva svårigheter med en del skriftliga uppgifter. Han har inte någon direkt koppling 
till räddningstjänsten men vill gärna identifiera sig med rollen som brandman där spänning, 
det praktiska och hjälpa-andra-uppdraget är viktiga förväntande aspekter. Hans motivation för 
studierna är hög. 
 
Inom distansutbildningen hittar man enligt genomsnittsbilden av studenten en man som är 25-
30 år. Han är gift eller sambo och har eventuellt barn och har valt distansformen för att kunna 
vara kvar i sitt nuvarande sociala sammanhang. Sportintressen är vanligt förekommande 
antingen i form av lättare vardagsmotion eller mer aktiv fysisk träning. Han har som regel god 
arbetslivserfarenhet och även någon form av erfarenhet från räddningstjänsten. Studiemässigt 
upplever han en viss ovana då studierna, gymnasiet alternativt kortare högskolekurser, ligger 
en bit tillbaka i tiden men motivationen är hög och han tar ofta egna initiativ. Han ser 
brandmannayrket som intressant p.g.a. de fysiska utmaningarna, att kunna göra nåt för andra 
samt att det anses som ett spännande arbete. 
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Resultat tema 1: Beskrivning av utbildningens och u ndervisningens 
upplägg: innehåll, arbetsformer, metoder, samt rela tionen teori och 
praktik. 
Under denna rubrik presenteras en genomgång av SMO-utbildningarnas respektive  
undervisningsupplägg  under termin ett. Beskrivningen behandlar i första hand upplägget vid 
distansutbildningen men vissa jämförelser görs med den reguljära utbildningen.  Lärarna ges 
också utrymme att kommentera och bedöma sina valda upplägg. Inledningsvis presenteras 
dock först ett kort avsnitt om hur diskussionen gick i anslutning till planeringen av SMO 
distans. 

Tankar inför starten av SMO distans gällande underv isningens upplägg 
SMO-distansprojektet tog sin början under hösten 2007 med ett antal lärare och ledning 
inblandade. Diskussioner fördes till en början kring vad distansutbildning kunde innebära och 
om och hur man kunde lägga in de praktiska inslagen i tillräcklig omfattning. En viss styrning  
utgick från CSR i Karlstad och en referensgrupp bestående av lärare från andra skolor, 
branschfolk, elever, m.fl. yttrade sig till viss del under processens gång. 
 
Det konkreta ansvaret med att utforma ett upplägg för distansutbildningen har dock vilat på 
två lärare som arbetat med detta under hösten 2007 med assistans av Sandöskolans IKT-
personal. Lärarna fick som de uttrycker det ”fria händer både på gott och ont”. De såg detta 
som en möjlighet till nystart vilket innebar att de utifrån sina tidigare erfarenheter från SMO 
tog med sig både positiva och negativa erfarenheter. Det var enligt lärarna viktigt att ”inte 
bara föra över” det reguljära upplägget till distansformen. Eftersom det inom 
Räddningsverket, enligt lärarna, fanns röster som var tveksamma till om det går att utbilda 
brandmän på distans var lärarna måna om att påpeka att innehållet var lika men däremot 
skiljde det sig när det gällde ”paketeringen”. Med tanke på nämnda kritiska röster menade de 
”att man t o m måste sätta ribban lite högre” för den nya distansutbildningen. 
 
Det var en långtgående process där möjligheten att använda PBL diskuterades med tanke på 
distansformens möjligheter men även begränsningar. Hur skulle man göra med exempelvis 
basgruppsträffar, uppstarter av nya teman och kurser, uppgifter och diskussioner? När de läst 
på mer om PBL inom distansutbildning samt insett de faktiska möjligheter som erbjöds via 
olika IKT-verktyg valde de att prova PBL som övergripande undervisningsstrategi. Två olika 
lärare uttrycker sig så här: 
 

Vi funderade över diskussion och uppgiftsinlämningsupplägg och blev mer 
övertygade om att det var PBL som vi skulle köra, nästan mer i dess orginalform 
i distansen. Det blir att de sitter hemma med sina lärfrågor (…) du svarar på dina 
lärfrågor och sen blir det en gruppdiskussion. 

 
Utgångsläget var ju PBL och då såg vi ju svårigheter, hur kommunicera osv innan  
vi kände till teknikens möjligheter. (…) Plus egen skepsis – jag ville ju träffa eleverna. 
(…) Men tekniken har möjliggjort att vi har kunnat flytta ut från klassrummet och  
ut i hemmen, den ena i Ystad, den andra i Haparanda. 

 
En ny aspekt som öppnades i o m distansformen var möjligheten att utnyttja det faktum att 
studenterna skulle befinna sig på hemorten en stor del av sin studietid och där kunna utnyttja 
den s k verklighet som de har runt omkring sig i form av lokala räddningstjänster och andra 
institutioner som arbetar med riskbedömning och säkerhet. En lärare talar om detta på 
följande sätt: 
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(…) man kan utnyttja att de faktiskt befinner sig på hemmaplan, för skolan är ju 
en påhittad verklighet. Hur ser det ut där hemma med olyckor, risker mm.? Där 
har vi försökt att utnyttja och tänka nytt. Här har vi påhittade fall, med 
pseudokommuner osv. Det är en tanke som har funnits i bakhuvudet hela tiden. 

 
Då brandmannayrket till stor del är ett praktiskt arbete som sker i grupp valde man att planera 
in s k närträffar där studenterna kunde mötas och genomföra praktiska övningar. Vid 
planeringen ansågs det angeläget att innehållet i dessa träffar skulle vara väl koncentrerat och 
motiverat i relation till utbildningens helhet. En tydlig progressionstanke fanns med redan 
från början vilken innebar att olika teman under termin 1 skulle följas upp och utvecklas 
under termin två. Repetitionsövningar ansågs också viktiga och planen var att studenterna 
skulle ges möjlighet till repetitioner av praktiska moment vid efterföljande träff. 
 
Sist men inte minst fanns tydliga intentioner om vikten av att skapa och upprätthålla ett 
levande virtuellt klassrum där tydlig information, kontinuerlig diskussion via olika 
diskussionsfora, snabb återkoppling från lärarna samt processdagböcker var centrala aspekter 
och verktyg som förväntades gynna studenternas lärande. När det gäller lärarnas 
tillgänglighet, dvs feedback och återkoppling till studenterna, var tanken att de skulle vara 
tillgänglig under arbetstid och att eftersträva en tidsram för svar på studentfrågor på ca 24 
timmar. Idén med processdagboken var att den skulle utgöra ett dokument där 
distansstudenterna kontinuerligt kunde reflektera över sina egna studier och sitt eget lärande 
och där handledande lärare kunde fungera som stödjande samtalspartner. 
 

Undervisningens innehåll och upplägg på distansutbi ldningen i relation 
till reguljär utbildning 
I utbildningsplan för SMO31 anges utbildningens huvudsakliga innehåll och upplägg. 
Utbildningen omfattar 80 studiepoäng32 varav 60 sp består av skolbunden tid och resterande 
20 sp innebär arbetsplatsförlagd handledartid – LIA33. Under den tredje terminen av de fyra 
genomför studenterna LIA vilket innebär praktikarbete vid och dokumentation av lokala 
räddningstjänster. 
 
Under termin ett som denna utvärdering gäller läser de båda studentgrupperna nedanstående 
områden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Räddningsverket, Centrum för risk- och säkerhetsutbildning. Utbildningsplan för Utbildning i skydd mot 
olyckor, 80 studiepoäng. 
32 En studiepoäng motsvarar en veckas studier. 
33 LIA är en förkortning för lärande i arbete. 
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Tabell 4: Beskrivning av ingående kurser, respektive studiepoäng och kursinnehåll i SMO, under termin ett 
 
Kurs 

 
Studiepoäng 

 
Innehåll 

 
Introduktionskurs  

 
4 

 
Individ- och grupputveckling, 
pedagogik, informationssökning, 
brandmannens roll, brand i hemmet 
och prehospitalt omhändertagande 
(Pao) 

 
Säkerhet och samhälle 

 
7 

 
Säkerhetsarbete och risker i 
samhället, lagstiftning, olyckors 
effekter, värdering och 
riskuppfattning, projektarbete. 
Vidare en påbyggnad av pedagogik. 

 
Räddning 1  

 
8 

 
Olycksförlopp och brandförlopp, 
byggnadstekniskt brandskydd, 
miljöpåverkan, risker vid 
räddningsinsatser, personlig 
skyddsutrustning, hälsa och livsstil, 
åtgärder vid losstagning. Vidare en 
påbyggnad av pao. 

 
En skillnad i upplägget gäller då distansstudenterna läser dessa kurser var för sig medan man 
inom den reguljära utbildningen läser kurserna integrerade, dvs flera kurser och moment läses 
och behandlas parallellt. Distansformens upplägg är bestämt från central ort för att verksam 
personal ute på fältet skall kunna läsa enstaka kurser som fortbildning.  
 
I utbildningsplanen står vidare under avsnittet pedagogik och metodik att ett processorienterat 
lärande betonas, där ett aktivt och undersökande arbetssätt skall främjas. Ett processorienterat 
lärande innebär 
 

(…) att den studerande utvecklar både sina kunskaper och sin förmåga att 
lära. Arbetssättet innebär att samarbets- och problemlösningsförmågan stärks, 
liksom förmågan att ta ansvar för det egna lärandet. 34 

 
Likaså poängteras ett ämnesövergripande perspektiv och att utbildningen skall vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.35 
 
I relation till ovanstående innehåll och mål uttrycker de intervjuade lärarna sig på följande 
övergripande sätt kring hur de ser på innehåll och upplägg: De betonar samtliga vikten av 
både handhavandekunskaper och ett problemlösande och kritiskt förhållningssätt. Det handlar 
enligt dem om att genom ett konstruktivt samspel mellan teori och praktik skapa förståelse 
hos studenten så att denne kan hantera en mångfald av situationer och även kan argumentera 
för val av strategier och verktyg. Teorin behövs för att ge förståelse och praktiken behövs för 
att befästa kunskapen. Så här uttrycker sig en distanslärare: 
 

Problemlösande är viktigt liksom ett kritiskt förhållningssätt. Att man kan 
hantera ett flertal situationer och förstå när olika verktyg behövs. Vi ger 
problem istället för föreläsningar vilket passar ihop med Räddningsverkets 
innehåll. 

 
På följande sätt uttalar sig en reguljärlärare: 
 

På praktiska sidan är introduktionen av prylar viktig, dvs handhavande, t.ex 

                                                 
34 Utbildningsplan för SMO, 4. 
35 Ibid., 4. 
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andningsskydd och verktyg. Problemlösningsförmågan är också viktig , hur 
man kan arbeta med verktygen. (…) Vi försöker att inte mässa och ge svaren. 
Kritiskt tänkande är viktigt och att föra resonemang med eleverna. Branschen 
är ju inte svart-vit och eleverna måste få en förståelse så att de förstår när vilka 
delar är bra. 

 
Hur kan då utbildningarnas upplägg beskrivas på ett mer konkret plan? Inom reguljär 
utbildning har man som regel undervisning under halva dagar, företrädesvis förmiddagar. 
Lektioner med teorigenomgångar, föreläsningar, muntliga instruktioner och filmer varvas 
med praktiska övningar där olika moment som t.ex. stegteknik, slangutlägg, spårsökning etc 
tillämpas och övas. Eftermiddagarna är avsedda för studenternas egna studier i form av 
grupparbeten, egenträning etc. SMO 10  är indelad i sex s k basgrupper med ca 4-6 studenter 
per grupp och där varje grupp har en lärare som handledare och mentor. 
 
Studenterna arbetar mycket i sina basgrupper utifrån en process- och problemorienterad 
undervisningsmetod, s k PBL-metod. Vid start av nya teman utgår de från fall eller situationer 
som presenteras via bl.a. artiklar och filmer. Studenterna diskuterar sedan utifrån dessa fall 
aktuella problemställningar, utformar gemensamma s k lärfrågor och planerar sedan det 
fortsatta arbetet. En hel del av arbetet med att söka, läsa och bearbeta litteraturen sker inom 
gruppen, medan andra delar sker mer individuellt. Vid redovisningar sammanfattas och 
diskuteras vad gruppen gemensamt kommit fram till som lösningar på deras lärfrågor. 
 
Inom distansutbildningen bedrivs ca 75-80% av studierna på studenternas respektive hemort.  
Fem närträffar som sammanlagt motsvarar ca 20-25% av tiden är förlagd till Sandöskolan. 
Vid dessa närträffar sker redovisning av teoretiska uppgifter men framförallt avsätts tid för 
övningar inom praktiska moment. Enligt distanslärarna får distansstudenterna lika mycket tid 
för praktisk tillämpning i timmar räknat som den reguljära gruppen. Skillnaden är att de 
förstnämnda genomför denna tillämpning mer tidsmässigt komprimerat. Distansstudenterna 
har dessutom tid avsatt under vissa träffar för s k egenträning. Inom SMO-distans arbetar man 
också med utgångspunkt i ett problembaserat lärande, PBL, och är uppdelade i fyra 
basgrupper med tilldelade handledare. Undervisning sker via olika IKT-baserade verktyg, där 
instruktionsfilmer, PowerPoints, föreläsningar och skriftliga instruktioner finns utlagda. 
Muntliga seminarier sker via Adobe Connect och skriftlig kommunikation via ett antal 
diskussionsfora på CuRSnet samt i s k processdagböcker.  

Andra former av kommunikation på distans 
Inom undervisningen på reguljära utbildningen består interaktionen mellan lärare och 
studenter och mellan studenter i huvudsak av muntlig kommunikation.  Dels sker 
undervisning ofta via muntlig framställning som t.ex. föreläsningar, genomgångar, 
handledarsamtal och seminarier, dels kommunicerar lärarna med studenterna via s k spontana 
kontakter. Studenternas samarbete i basgrupper bygger på muntlig kommunikation och 
muntliga redovisningar utnyttjas ofta i undervisningen. Studenterna på den reguljära 
utbildningen har även tillgång till skolans webbportal CuRSnet, där aktuell information och 
studiematerial finns tillgängligt. Då denna studentgrupp kontinuerligt återfinns på 
campusområdet, har tillgång till bibliotek och olika grupprum och i princip dagligen möter 
varandra och undervisande lärare, så utnyttjar de inte CuRSnet i samma omfattning som 
distansstudenterna. De tar del av utlagd information och undervisningsmaterial men är 
betydligt mindre aktiva i portalens s k diskussionsfora.  
 
Undervisningen inom den distansutbildningen bygger till skillnad från upplägget inom 
reguljär form i hög grad på skriftlig kommunikation. Distanslärarna pekar i detta 



24 

sammanhang på gruppens betydelse för att understödja och utveckla kommunikationen vilket 
de menar är avgörande för studenternas lärande. Via diskussioner skapas, enligt dem, nya 
perspektiv vilket gör att kunskapsbildningen vidgas hos den enskilde studenten. En 
distanslärare säger så här: 
 

Gruppen är viktig för lärandet. Vi har mellanmöten för diskussionsfrågor 
och alla tillför nåt från sin position. 

 
Som hjälpmedel för att upprätthålla och utveckla kommunikationen på distans har 
distansstudenterna tillgång till webbportalen CuRSnet samt kommunikationsverktyget Adobe 
Connect där studenterna kan kommunicera med ljud och bild samt arbeta med gemensamma 
dokument. Distansstudenterna möts en till två gånger per vecka i s k Adobeseminarier och 
enligt distanslärarna motsvarar det ungefär de gruppträffar som genomförs inom den reguljära 
utbildningen. Det som skiljer är att fler spontana gruppträffar, där olika antal 
gruppmedlemmar kan delta, sker på campus jämfört med på distans. 
  
Vid start av nya teman samlas gruppen i s k uppstartsmöten i Adobe Connect där studenternas 
egna lärfrågor tas upp till diskussion. Var och en arbetar sedan med respektive tema utifrån 
dessa frågor, samlas ofta till mellanmöten för att slutligen mötas i ett avslutningsseminarium 
där temat redovisas och diskuteras. Distanslärarna sitter som regel med vid start- och 
avslutningsseminarier. Diskussionsforumet på CuRSnet används för att skriftligt 
kommunicera med varandra. I en del uppgifter ingår att studenterna skall skriva egna inlägg 
samt kommentera varandras inlägg. När kommunikationen ej är styrd så använder som regel 
studenterna snabbare kommunikationsverktyg som exempelvis telefon, sms mm. 
 
Ett tredje IKT-baserat forum för kommunikation på distans är processdagboken i vilken 
studenterna uppmanas att med hjälp av respektive handledare kommunicera och reflektera 
över sin studiesituation och sitt lärande. Handledaren utgör i detta forum ett slags pedagogiskt 
och socialt ”bollplank” hos vilken studenten kan finna stöd och inspiration. 
Kommunikationen i detta forum synliggör den enskilde distansstudenten och dennes behov 
vilket lärarna är nöjda med. 
 

Processdokumentet är fantastiskt, att varje individ blir sedd minst en gång i veckan. 
Du kan inte försvinna i en stor massa som inom reguljär, där du kan vara anonym. 
Det är inte säkert att du har pratat med den personen på flera veckor. Men här blir 
alla sedd. Det tar tid men det är också ett fantastiskt forum och det är nåt vi skulle 
kunna utveckla ännu mer. 

 
Den rädsla som fanns att tekniken skulle strula har inte haft anledning att infinna sig då det 
mesta har fungerat ”jättebra”, enligt distanslärarna. De menar att de lyckats med att använda 
CuRSnet på ett mer utvecklat sätt och att det blivit ett ”mer levande rum jämfört med det 
reguljära”. Samtidigt är man medveten om att ytterligare utveckling är nödvändig och att de 
behöver öka sin kompetens inom området. 
 

Vi utnyttjar funktioner på ett helt annat sätt. Diskussionsforum mm har utvecklats 
vilket vi vill fortsätta att utveckla. Bli mer digitalt kompetenta. 

 
Distanslärarna menar att mycket av gruppsamarbetet kan genomföras via Adobe Connect men 
att det inte blir en fullständig ersättning för det fysiska mötet. De ser dock vissa fördelar med 
det virtuella seminariet jämfört med det traditionella campusseminariet, exempelvis ökad 
effektivitet och ett ökat synliggörande av studenterna och deras förmåga att muntligt omsätta 
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sina inhämtade kunskaper. Kvalitetsmässigt vill dock inte lärarna yttra sig om vilken 
seminarieform som gynnar studenternas lärande på bästa sätt. 
 

Man blir dock mycket mer effektiv i ett Adobeseminarium för man kan inte 
sitta mer 1,5 timme, max 2 timmar med koncentration och fokus på arbetsuppgiften. 
Här kan man sitta flera timmar med mycket löst snack också. Så det finns fördelar 
med nätträffen men sen tappar man ju viss del av kroppsspråk mm. Jag upplever i 
alla fall inte att basgruppsmöten blivit sämre i Adobe. Det är lättare att försvinna i 
ett vanligt möte jämfört med ett e-möte. Där märks tydligare om nån inte sagt nåt. 

Annan PBL-profil och andra arbetsformer på distans 
Medan flera reguljära lärare uttrycker ett missnöje med deras realiserade PBL-metoder menar 
distanslärarna att de i sitt upplägg har närmat sig utbildningens uttalade mål om PBL i 
undervisningen. En reguljär lärare beskriver deras variant av PBL som en 
”papperskonstruktion”, dvs denne lärare menar att de varken når upp till de intentioner som 
finns inom utbildningen eller till de förhållningssätt som kännetecknar PBL som 
undervisningsmetod. En annan lärare berättar om samma förhållande och kommer också 
delvis in på orsaker som anses ligga bakom varför de ej lyckats utveckla PBL i önskvärd 
riktning.  Denne lärare uttrycker sig enligt följande: 
 

Vi har en slags PBL-light. Vi gör inte det som skall göras. Vi styr för mycket, 
berättar för mycket hur verkligheten är. Det sitter i väggarna. (…) Man är väl 
upplärd så själv. Kulturen är så här…En lärare här skall vara en äldre man som 
har 20 år i räddnmingstjänsten och berättar för eleverna hur det är och då blir 
det rätt. 

 
Det som är tänkt som ett PBL-inriktat arbete i grupperna med gemensamma 
problemdiskussioner och avslutande diskussion, blir inom den reguljära utbildningen ofta till 
ett utfall där eleverna delar upp frågorna mellan sig med konsekvensen att den avslutande och 
summerande diskussionen ofta saknar det perspektivbyte som eftersträvas. En lärare beskriver 
detta på följande sätt: 
 

Jag ser PBL som så att man tar till sig frågeställningarna, det här behöver vi veta, 
går hem och läser in en massa information och sen tar man tillbaks detta till 
gruppen och sen diskuterar man detta i gruppen och får en diskussion. Men så gör 
man inte här. Eleverna delar upp frågorna var för sig, och sen tillbaka och redovisar 
för varann och det blir ingen diskussion för ingen annan vet ju vad experten kan. 

 
Ett annat utfall som inte heller gynnar nämnda perspektivbyte är att reguljärstudenter i vissa 
fall samarbetar genom hela PBL-processen vilket medför viss likriktning i val och 
bearbetning av kunskapskällor. Vid avslutande diskussioner medför detta att konsensus till 
stor del råder redan innan fallet eller problemet har diskuterats.  
 
Distansformen medger inte i samma utsträckning dessa möjliga utfall då en betydligt större 
del av studierna dvs formulerande av lärfrågor, läsning, bearbetning av litteratur och lösning 
av uppgifter, enligt distanslärare sker individuellt. Detta kan jämföras med reguljär form där 
studenterna genom sin närhet till basgrupp, tillgången till lokaler mm, i högre utsträckning 
samarbetar kring de olika uppgifterna. Distanslärarna menar därmed att det blir en tydligare 
PBL-profil på distans, dels beroende på att var och en arbetar med uppgifterna själva utifrån 
sin egen kunskapsnivå, dels på att de genom sin geografiska spridning får tillgång till ett 
bredare kunskapsfält, då deras hemkommuner med olika förutsättningar och resurser finns 
representerade och fungerar som alternativa kunskapskällor. 
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PBL är också ett individuellt studerande. De plockar fram problemet tillsammans, 
vänder och vrider på det men sen skaffar var och en kunskapen själv efter sin egen 
kunskapsnivå tills man ses igen. Här finns en skillnad. På reguljära utbildningen har 
vi låtit dem jobba mycket i grupp, där jag tycker att mycket är individuellt. Det ska 
vara både ock givetvis men det handlar om att inhämta mycket själv från sin egen 
nivå. 

 
Distanslärarna är överlag mycket nöjda med utfallet gällande de undervisningsmetoder som 
implementerats i distansutbildningen. PBL-metoden har varit framgångsrik vilket de menar 
har kommit till uttryck i de konstruktiva diskussioner som förts på nätet. 
 
En ytterligare aspekt som någon beskriver som ett uttryck för ”nytt tänk” och som medfört att 
undervisningen upplevts som stimulerande och motiverande är de s k verklighetsnära 
uppgifter som konstruerats utifrån de möjligheter som distansformen erbjuder. 
 

Bra diskussioner på Adobemötena, man har känt att waoh, kan det fungera så här 
bra. Studenterna har varit jättenöjda, när man har suttit här med undervisning med 
olycksstatistik så har man haft elever som sagt vad ska man göra med det här. Nu 
på distansen utifrån deras egna kommuner så när det har kommit nån med kritiska 
synpunkter så har det kommit 6-7 stycken som sagt att det här är jättebra metod 
att använda vilket man aldrig fått höra från närstudierna. Det har kommit  
motiverande synpunkter som aldrig hörts tidigare. 

 
Vilka övriga konsekvenser får då det faktum att studenterna under större delen av tiden 
befinner sig på hemorten? Ja, enligt lärarna ökar inte bara synliggörandet av studenten utan 
även det individuella ansvaret hos den enskilde distansstudenten. Denne tvingas i högre grad 
lita på sitt eget omdöme, ta egna initiativ och söka egna lösningar jämfört med den reguljära 
studenten. Detta märks också vid avslutningsmöten då olika uppgifter skall redovisas. Ett  
rikare kunskapsutbyte framträder då, enligt distanslärarna bland de distansstuderande, medan 
en större konformitet märks i de reguljära grupperna 
 

Väldigt mycket har skett på gruppnivå på reguljära. Detta märks mycket vid 
avslutningsmöten då inga skillnader märks i lösningar och tankar. Alla hittar mer 
eller mindre samma sak. På distans ser vi tydligare skillnader i vad de hittat för 
lösningar vilket mer liknar ett PBL-arbete. De har spritt ut sig mer, de sitter ju mer 
själva. Distansen gör att det blir mer PBL. Lite så här blir det inom reguljära att de 
följer varandra. 

 
När det gäller pedagogisk styrning har distanslärarna provat sig fram med olika former i 
strävan efter att hitta vad som kan kallas en rimlig nivå. I början av terminen var flera teman 
relativt skriv- och uppgiftsorienterade, vilket lärarna ”inte upplevde som helt okej”. Därefter 
provades en variant, där många resurser som föreläsningar, diskussioner och 
inlämningsuppgifter utgjorde frivilliga moment, medan temat avslutades med 
basgruppsavslutning, dvs diskussion och en avslutande skriftlig examination. Resurserna ses i 
det sistnämnda alternativet som ”hjälpande” och hela konceptet anses därför mer förenligt 
med grundtankarna inom PBL. En fortlöpande diskussion bland distanslärarna under termin 
ett har således kretsat kring grundläggande distanspedagogiska frågor som – hur kan man 
stimulera diskussionen på nätet och hur kan man komma bort från överdriven kontroll och 
istället stimulera ett interaktivt lärande? Under termin ett har man som sagt arbetat med 
varierande arbetsformer och metoder och inför termin två arbetar lärarna vidare med 
alternativa möjligheter att exempelvis via andra typer av uppgifter stimulera 
kommunikationen bland studenterna. 
 

Det håller inte att hålla på så här. Vi kan inte kräva in två hundra inlämningar och 
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vad ger det dom? Det är ju bara jag ensam som läser det och ger feedback. Jag är 
mycket mer för att vi ska ha en interaktion där de läser varandras arbeten och ger 
varandra feedback och tränar på att se att de kan se det från olika håll och öppna 
upp deras värld. Sen kan jag hellre ge en feedback på feedbacken. Det känns som 
vi i lärarlaget vill jobba så. Det är inte vi som skall kontrollera utan det är dom som 
skall utvecklas med det dom gör. Jag tror att vi är på väg åt rätt håll. 

 
Sammantaget innebär kommunikationen på distans att undervisningen i betydligt högre grad 
kan karaktäriseras som en skriftlig kultur. Fler genomgångar, instruktioner och uppgifter är 
skriftliga och kommunikationen är i betydligt högre grad skriftligt baserad studenter emellan 
och mellan studenter och lärare. Detta ställer högre krav på studenterna, dels att tillgodogöra 
sig skriftlig information och kommunikation, dels att formulera sig snabbt men också mer 
omfattande. 

Examination 
Studenterna inom de båda utbildningsformerna examineras via olika examinationsformer som 
t. ex. salstentamen, hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, gruppseminarier på campus 
respektive nätet, muntliga och skriftliga gruppredovisningar etc. Dessutom genomförs tester 
där enskild praktisk förmåga examineras, samt större larmövningar, där gruppens agerande 
som helhet bedöms i relation till kurs- och utbildningsmål.  PBL-konceptet med dess process- 
och problembaserade inslag innebär att mycket arbete sker på gruppnivå. Detta går också i 
linje med den yrkesprofil som innebär att brandmän i det stora arbetar i grupp och med ett 
problembaserat förhållningssätt. Mot bakgrund av detta inställer sig därför frågan varför man 
inom utbildningen har en relativt stor andel individuella examinationer? 
 
Lärarna menar att det finns många anledningar till detta förfarande. Det finns ett behov av s k 
kvalitetssäkring, dvs att lärare och studenter vet att alla i gruppen besitter tillräckliga 
kunskaper inom de olika momenten. Viktigt är att var och en dels har förståelse för varför 
man gör vissa val i relation till befintliga situationer, och denna förståelse kommer tydligast 
till uttryck via skriftliga prov och uppgifter. Dels är det viktigt att man kan tillämpa sina 
kunskaper via praktiska prov och övningar. Det räcker inte med att någon i gruppen kan ett 
särskilt moment, utan alla ska kunna visa upp sina förvärvade kunskaper. Det handlar i 
förlängningen om trygghet för den enskilde men också för hela gruppen. Lärarna tror således 
på en mix av examinationer och att de gärna utformas så att de blir lärtillfällen för 
studenterna. Genomförda övningar sker för det mesta under tillrättalagda former men det 
gäller att förbereda studenterna för alternativa scenarier och då är förståelse och breda 
kunskaper helt avgörande. Två distanslärare uttrycker detta på följande vis: 
 

Jag tror på en mix för att hitta olika examinationsformer (…) men framförallt att 
det är gruppen som tittar på varandra så att det blir ett lärtillfälle. (…) Det är viktigt 
att de förmedlar att de förstår. Det vi kan öva är bara en favoriserad värld, så 
kommer det ju inte att vara när de kommer ut. (…) De måste de ha bredd och 
förståelse för att välja rätt verktyg. 
 
I vissa ämnen behövs både praktisk och teoretisk examination. Den praktiska visar 
att de klarar av momenten, teoretisk examination för att visa att de har ett djup i 
förståelsen. 

 
En annan anledning till bruket av individuella examinationer är rättvisekravet, då studenterna 
ofta efterfrågar någon slags ”kvitto” på att de förvärvat ”rätt kunskaper”. Det finns således 
enligt lärarna ett uttalat bekräftelsebehov hos studenterna. En ytterligare aspekt som utgår från 
lärarnas perspektiv handlar om att de ofta har flera klasser och grupper och att en klass kan ha 
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uppemot 30 lärare per termin. Under dessa förutsättningar uppstår ett behov av ”gemensam 
avstämning och kontroll”. 
De reguljära lärarna uttrycker missnöje även gällande examinationerna och de talar om 
behovet av att förbättra dessa. Det handlar, enligt dem, om otydliga kriterier och låga krav 
framförallt inom de praktiska momenten vilket resulterar i en viss rädsla hos lärarna att våga 
underkänna studenter. Inom en del teoretiska kurser och moment anses dock examinationen 
fungera betydligt bättre med tydligare kriterier och högre krav vilket anses gynna kvaliteten 
på utbildningen. En reguljär lärare säger följande: 
 

Vid praktiska problem funkar det inte riktigt. Framförallt att våga underkänna folk. 
Vi pratar om det. Kriterierna vid övningar måste klargöras så att vi har nåt på 
fötterna vid bedömning. Fler examinationer behövs och kvaliteten bör höjas. 

Utvärderingar 
Utbildningen utvärderas kontinuerligt i form av skriftliga och muntliga utvärderingar. Några 
av dem är centralt utformade och omfattar som regel hela terminer medan andra avser kurser 
och utformas lokalt. De sistnämnda har ofta formen av muntliga samtal, där studentgrupperna 
yttrar sig över och kommenterar valda arbetsformer och arbetsmetoder.  

Fördelar och nackdelar med respektive utbildningsfo rm enligt lärarna 
Lärare från de båda utbildningarna har uttalat sig om tänkbara fördelar och nackdelar med 
respektive utbildningsform. Genom sina olika positioner och tidigare erfarenheter är de i 
varierande grad insatta i de båda utbildningarnas upplägg, villkor och förutsättningar. 

Distanslärare 
Distanslärarna pekar ut ett antal faktorer som medverkat till att distansformen enligt deras 
mening har fungerat bra, ja till och med över deras förväntan. Lärarna nämner ett ökat enskilt 
ansvar för studierna hos studenten, en högre studiemotivation, ett tydligare ämnesfokus och 
en bättre kontakt mellan den enskilde studenten och läraren. 
 
Det egna ansvaret ges, enligt lärarna större utrymme då distansstudenterna i högre grad 
förväntas söka, sortera och bearbeta sina kunskaper. Inom den reguljära utbildningen råder, 
enligt distanslärarna, fortfarande förväntningar bland studenterna att de rätta kunskaperna 
skall förmedlas av lärarna. Dessa förväntningar motsvarar lärarna ofta  genom att upprätthålla 
en slags förmedlingstradition. 
 
Distansstudenterna upplevs av distanslärarna som något mer motiverade än de reguljära 
studenterna. Dels menar man att detta beror på att denna grupp har väntat på distansformen 
eftersom deras livsvillkor inte möjliggör andra studieformer. Dels ser lärarna fördelar med att 
de faktiskt befinner sig i sin hemmiljö, där de har stöd av och social samvaro med sina 
familjer och vänner. De har också där en annan studiero vilket leder till högre koncentration 
och därmed ökad studieeffektivitet. Så här berättar en distanslärare: 
 

De har gått och väntat på denna utbildning och tacksamma att de kommit in 
på utbildningen. Jag hade aldrig gått denna utbildning, eller haft möjlighet 
att gå denna utbildning, om den inte hade kommit på distans, säger en del. 

 
Undervisningsmässigt pekas det på fördelar med att distansstudenterna läser kurserna i block, 
vilket anses ge dem större möjlighet att koncentrera sig på respektive innehåll. De är också 
mer förberedda och har förståelse för det aktuella området när de kommer till närträffarnas 
praktiska övningar genom den teoretiska bearbetningen som föregått närträffarna.  
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Jag upplever som att de har väldigt bra fokus. När de är hemma så kör de sitt 
block , de har en ram, väljer vilken litteratur som de vill och de har fått studiero 
i det. 

 
Kontakten med den enskilde studenten upplevs också som bättre inom distansundervisningen. 
Läraren och studenten får genom samtalen i processdagbok och andra fora tydligare 
bekräftelse på hur undervisning och lärande fungerar i relation till mål och förväntningar. 
 
I ovan redovisade resonemang från distanslärargruppen pekas till övervägande del på fördelar 
med distansutbildningen. Ja, man menar t.o.m. att den upplevda kvaliteten under denna termin 
varit högre inom distans jämfört med inom reguljär form. Finns det då några nackdelar som 
de ser det? 
 
Den spontana kontakten mellan lärare och studenter saknar några av lärarna, dvs att kunna 
möta studenterna i informella sammanhang och kunna ge snabb feedback eller bara prata om 
vardagliga ting. Å andra sidan menar de att en hel del spontan, vardaglig kommunikation 
faktiskt förekommer även på nätet via mail eller via telefon. Någon pekar på fördelen att i 
lugn och ro kunna svara på frågor via mail jämfört med vid stressiga situationer som kan 
förekomma på campus. 
 
Distanslärarna pekar på att de i begränsad utsträckning har utnyttjat och utvecklat olika 
kommunikationsfora. De talar om nödvändigheten av att erbjuda fler aktiviteter, andra former 
av uppgifter och fler fora, för att därigenom stimulera studenternas kommunikation. 

Reguljära lärare 
Vilka fördelar respektive nackdelar ser då de reguljära lärarna?  Fördelar med reguljär form 
som lyfts fram och som inte, enligt dessa lärare kan uppnås inom distansutbildning handlar 
om betydelsen av det sociala studentlivet på campus, stöd av och närhet till basgruppen, den 
direkta kontakten mellan lärare och studenter, regelbunden och tidsmässig spridning av 
praktiska moment samt kontinuerlig tillgång till egenträning. 
 
Det sociala livet som omger studierna handlar om gemenskap och stöd som studenterna ger 
och får av varandra på campus. Detta utgör enligt lärarna en viktig trivselfaktor, vilken även 
påverkar deras motivation och lärande. Kontakten i basgruppen är omedelbar på campus 
vilket innebär att studenterna har nära tillgång till varandra i form av stöd och samarbete när 
det gäller det studiemässiga. De kan på ett annat sätt välja arbetsform, enskilt eller 
tillsammans med andra, jämfört med distansstudenterna som i högre grad är hänvisade till sitt 
eget omdöme och sina egna arbetsmetoder. Kommunikationen mellan lärare och studenter 
gynnas av större möjligheter till spontan och planerad kontakt, vilket ger ett mer personligt 
förhållningssätt och därmed ökade möjligheter till lärande. 
 

Det är ett plus att eleverna är här. Att sitta vid en webbkamera är inte lika 
personligt. Man säger så mycket med kroppen som inte syns i kameran, det 
ger en bättre närhet, vilket gynnar lärandet. 

 
Det som dock framhålls som mest positivt är spridningen av de praktiska momenten samt 
möjligheten att egenträna. Det finns, enligt lärarna, större möjligheter jämfört med på distans 
att följa upp tidigare genomgångna praktiska moment samt att repetera olika praktiska inslag. 
 

Kontakten på skolan, egenträna, är det viktigaste för reguljärstudenterna. Det 
är intensivt för distansstudenterna när de är här jämfört med inom reguljära. 
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Vi kan slänga in en uppföljning och repetition. 
 
Att kontinuerligt delta i praktiska moment och ha tillgång till egenträning ses som mycket 
viktigt, dels för att teori och praktik måste ses som en helhet och följas åt, dels för att de 
praktiska inslagen betraktas som motivationshöjande för studenterna. 
 

Mixen av teori och praktik är mycket viktig. Det är lättare att hålla uppe 
engagemanget om de får ständiga praktikövningar. 

 
Nackdelar som påtalas inom reguljär form är, enligt de reguljära lärarna, att det råder relativt 
låga krav och att det bland studenterna finns attityder där studierna inte prioriteras särskilt 
mycket. Mycket schemafri tid kopplat till låga krav leder till att vissa studenter kan gå igenom 
dessa studier utan större ansträngning. 
 

Jag upplever att en del hos oss har en slappare inställning. Veckorna är inte 
så fullproppade utan det skall finnas tid för grupparbete mm. Kanske beror det 
på att vi har för låga krav, det tror jag absolut. Det är lättare att glida igenom. 
Nu styr elevens intresse ganska mycket. Man kan gå igenom utan större 
ansträngning, med många håltimmar. Man behöver inte lägga ner 40 timmar 
per vecka. 

 
Att undervisningen skall utgå från ett problembaserat upplägg (PBL) är enligt lärarna till stor 
del en uttalad strategi, som man dock inte arbetar efter i någon större utsträckning. Inom vissa 
kurser inom t.ex. säkerhet anses dock detta fungera bättre medan det inom andra kurser, 
exempelvis räddningskurserna, mer handlar om traditionell undervisning. Varför det varierar 
mellan kurser beror dels på de traditioner som präglar respektive ämne, dels på lärarnas 
utbildningsnivå och trygghet att hantera PBL-metoden. 
 

PBL-policyn är mycket en papperskonstruktion, vissa teman blir mycket traditionell 
undervisning t.ex räddningskurserna. Däremot säkerhetskurserna är vi bättre med 
riktig PBL. Traditionen styr, rätt och fel är tydligt inom räddning. Eleverna får 
mer utrymme inom säkerhetskurserna, plus att det är en annan utbildningsnivå på 
lärarna. Man är inte riktigt trygg i PBL för att göra det bra. Inom räddningsområdet 
borde det dock gå att  få in PBL mer, det finns ju många problemsituationer där. 

 
Examinationen fungerar inte tillfredsställande inom den reguljära formen, enligt lärarna. De 
pekar på vissa positiva förändringar under de senaste åren, med tydligare examinationer med 
högre krav och fortbildning inom måltolkning, men menar ändå att det råder stora brister. 
Examinationerna anses vara alltför godtyckliga, vilket har sin grund i att mål och förväntade 
studieresultat antingen är för vaga i sina formuleringar, eller till och med saknas på en del 
kurser. 
 

Måltolkningar och förväntade studieresultat finns ej med på alla kurser, vilket är 
en stor brist. 

 
De reguljära lärarna pekar vidare på fördelar som de ser med distansformen, exempelvis 
pedagogiska sådana, genom att ett ökat ansvar förläggs hos den enskilde studenten. Med ett 
ökat ansvar anses också motivationen öka. Vidare lyfter de fram den flexibilitet som erbjuds 
via distansutbildningen, där nya grupper av studerande ges möjlighet att studera. Friheten som 
uttrycks med egen makt över tid och rum samt att kunna vara kvar i sin hemmiljö anses som 
positiva delar inom distansformen. 
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Fördelar och nackdelar med respektive utbildningsfo rm enligt 
studenterna 
Studenter från de båda utbildningsformerna har uttalat sig om tänkbara fördelar respektive 
nackdelar med respektive utbildningsform. Det bör nämnas att kontaktytorna mellan 
utbildningarna är mycket begränsade vilket gör att studenternas insyn i varandras 
verksamheter är mycket liten.  

Reguljära studenter 
Inom den reguljära gruppen talar studenterna om viktiga fördelar som de har i form av närhet 
till egenträning, kontinuerlig träning av praktiska moment, tillgång till praktiska resurser, 
bibliotek och grupprum, dialogen i klassrummet samt närhet till och stöd av gruppen vid 
studierna.  
 
Möjligheten till egenträning ses av alla intervjuade studenter som en avgörande positiv 
skillnad jämfört med distansutbildningen. De kan boka bilar och träna olika praktiska 
moment, som t.ex. slangutlägg och sökteknik vilket sker flera gånger per månad. Denna 
möjlighet att repetera övningar ger en trygghet i handhavandet, som de inte tror att 
distansstudenterna får. Att i stor utsträckning kunna praktiskt träna med olika handverktyg ger 
också enligt några en ökad förståelse, jämfört med att till övervägande del söka kunskaper via 
teoretiska verktyg och resurser som litteratur och filmer. De pekar också på kontinuiteten i de 
praktiska inslagen som en fördel för deras utbildningsform. De tränar olika praktiska moment 
ca två gånger per vecka medan distansstudenterna har sina praktiska övningar under 
närträffarna som pågår några dagar per månad. Kontinuerlig tillgång till allt praktiskt 
material, bibliotek och grupprum är andra fördelar som anses stimulera ett lärande där teori 
och praktik kompletterar varandra på ett optimalt sätt. Det pekas också på en annan form av 
lärande, vilket innebär att lärarna förklarar och går igenom olika moment i klassrummet, 
jämfört med distansstudenten som i mycket högre grad får söka och bearbeta kunskapen själv. 
Med det sistnämnda följer att distansstudenten måste ha en större självdisciplin jämfört med 
reguljärstudenten. Till sist talar de ofta om gruppens betydelse som mycket central för deras 
lärande och för deras trivsel. Tre reguljära studenter uttrycker sig på följande sätt: 
 

Dom måste nog läsa sig till mycket mer information. Vi får det berättat  
för oss eller via andra medier. Mycket mer disciplin, de måste förstå det  
själv istället för vi som får det förklarat. (…) Utbildningarna ska ju innehålla  
samma saker men vi har fler chanser att öva på alla praktiska moment  
och då borde vi bli bättre på det.  

 
Sitter man och läser och kommer och ska göra så blir det jättesvårt att förstå.  
Det är inte samma sak att se filmer mm. Jag tror inte att jag skulle förstå lika  
snabbt, ta till mig informationen lika bra, jag vill gärna ta i saker. 
 
Största skillnaden är nog att du får jobba så mycket själv. Det är upp till dig,  
du kan inte gå till biblioteket och jobba med gruppen. (…)  Du är ganska  
utelämnad, du är ensam. 

 
En student menar att möjligheten till egenträning och kontinuiteten i praktiska övningar gör 
att kvaliteten på utbildningen blir bättre inom reguljär form, medan övriga studenter inte vill 
dra några växlar kvalitetsmässigt sett. 
 

 



32 

Distansstudenter 
Distansstudenterna beskriver fördelar med distansformen som en något äldre studentgrupp 
med högre motivation, ett högre egenansvar, bra kontakt med det konkreta yrkeslivet via 
lokala räddningstjänster samt ett teori-praktik-upplägg som är koncentrerat, vilket de anser 
gynnar lärandet.  
 
Distansformen lockar i dagsläget till sig något äldre studenter, vilket medför att denna grupp 
som helhet betraktad har bredare livs- och yrkeserfarenheter och detta anses gynna mognad 
och motivation för studier. Det egna ansvaret är, enligt dessa studenter, betydligt större inom 
distansutbildningen då den enskilde i högre utsträckning förväntas söka, bearbeta och 
formulera sina egna kunskaper. Med andra ord uttrycks det att distansstudenten i denna 
undervisningsform blir mer målinriktad jämfört med den reguljära studenten. Det finns inte 
samma utrymme inom distansformen att glida igenom utbildningen som det, enligt dem, gör 
inom reguljärformen.  
 
Kontakten med lokala räddningstjänsten ses som en klar fördel då den ger insyn i och 
medvetenhet om det konkreta yrkeslivet. Via studiebesök som följer av verklighetsnära 
uppgifter samt eget arbete vid räddningstjänsten ges distansstudenten insyn och förståelse för 
de förutsättningar och villkor som råder i praktiken.  Inriktning på enskilt arbete betraktas 
även som en fördel då yrket innehåller mycket av eget ansvar, dels vid räddningsarbete, dels 
vid planering och genomförande av utbildning och information vid olika instanser ute i 
samhället. Undervisningsupplägget med tydlig indelning i teori som bearbetas på hemorten 
och praktik som genomförs vid närträffarna, ses som positivt. Det gynnar, enligt studenterna, 
läroprocessen då de via genomgången teori har en ökad förståelse för de praktiska momenten 
då de kommer till närträffarna. I följande citat uttalar sig två distansstudenter.  
  

Det som gör att den (distansutbildningen, egen anm.) är bättre är att  
den får äldre individer som är mer motiverade. (…) De tar mer ansvar,  
dels är man äldre, dels är man tvungen, för att du har inte närheten till  
lärarna lika mycket. När du kommer till skolan är du också mer förberedd  
på vad du ska göra vid träffarna, du har gjort all teori. 
  
Vi läser ganska individuellt, gör mycket egna arbeten och har  
kontakt med lokala räddningstjänsten i den stad vi bor i. Vi gör saker som  
regarna inte kan göra. Jag har t.ex. under mina arbeten varit mycket på  
min räddningstjänst, studiebesök, frågat om hjälp, övningsplatser mm. Sen  
när man kommer ut i yrket så ska man ju göra mycket individuellt också,  
eget ansvar, fara till skolor och utbilda, så man ska ju förbereda allt själv.      

 
Nackdelar som påtalas är dels minskad möjlighet till egenträning, dels mindre kontakt med 
gruppen och läraren. Samtliga studenter pekar i intervjuerna på nackdelen med sämre 
förutsättningar till egenträning. Några menar dock att detta kompenseras av den egenträning 
som möjliggörs under de helger de befinner sig på närträffarna. Några har också tillgång till 
och utnyttjar de möjligheter som erbjuds via de lokala räddningstjänsterna. De pekar också på 
fördelar med att samla de praktiska inslagen till närträffarna. Några tar upp nackdelen med att 
inte ha närhet till och möjlighet till snabb kommunikation med studiekamrater och med lärare. 
Några menar att kontakten via nätet kompenserar det fysiska mötet medan andra inte ser den 
som fullgod ersättning vilket leder till att motivationen hos en del minskar under långa 
perioder av hemmastudier. Så här säger en distansstudent: 
 

Man har ingen …motivation. Jag vet att vissa kanske inte klarar av det i  
ett senare skede. Man har inte gruppkontakten, den fysiska kontakten på  
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samma sätt. Men jag tycker att IT-kontakten kompenserar den andra kontakten. 
 
Distansstudenterna är i högre grad, jämfört med reguljärstudenterna, benägna att betrakta sin 
studieform som bättre kvalitetsmässigt sett. Några menar att de blir mer teoretiskt kompetenta 
medan någon anser att de blir bättre rustade både teoretiskt och praktiskt. En annan student 
uttalar sig varken positivt eller negativt när det gäller eventuella kvalitetsskillnader.  
    

Analys tema 1 
Vid en analys av ovanstående resultat kan man inledningsvis notera att båda lärargrupperna 
presenterar likartade synsätt på kunskap och lärande. Lärarna betonar nödvändigheten av att 
teori och praktik ses som en helhet där teoretiska kunskaper bidrar till ökad förståelse och där 
praktiska färdigheter befäster kunskaperna i konkreta sammanhang. De pekar överlag på 
vikten av att studenterna tillägnar sig ett kritiskt förhållningssätt där de ifrågasätter och 
problematiserar tidigare förgivettaganden för att därigenom öka förståelsen för hur de ska 
hantera den mångfald av situationer som de kan tänkas möta i sitt kommande yrke. Förmågan 
att göra egna ställningstaganden samt att ta ansvar för sitt eget lärande är ytterligare aspekter 
som lyfts fram.  Det handlar även om att bli kompetent och trygg i handhavandet av den 
utrustning som finns tillgänglig inom räddningstjänsten. Eftersom yrket till stor del innebär att 
man samarbetar kring bedömning och genomförande anses det också centralt att studenterna 
har kunskaper om och erfarenhet av samarbete i grupp. Vid en jämförelse av lärarnas synsätt 
med SMO-utbildningens allmänna mål uttryckta i utbildningsplanen kan man se en tydlig 
överensstämmelse på flera punkter. Det handlar framförallt om målen som rör samarbets- och 
problemlösningsförmåga samt förmåga att ta eget ansvar och göra egna medvetna 
ställningstaganden som lärarna tangerar, då de beskriver sin övergripande kunskaps- och 
lärandesyn. Dessa relativt tydliga beröringspunkter mellan lärarnas övergripande synsätt och 
centrala mål inom utbildningen kan och bör tolkas som att de i hög grad är medvetna om 
uttryckta mål och att de även har en tydlig ambition att nå upp till dessa mål. 
 
Tittar man på innehållet i kurserna under termin ett så behandlas under introduktionen ett 
flertal grundläggande aspekter, vilka utgör viktiga utgångspunkter för studenternas vidare 
lärande. Studenterna får bl.a. en introduktion i grupprocesser, övriga pedagogiska aspekter, 
informationssökning och brandmannens roll i samhället. Dessa teman går i linje med flera 
uttalade mål i utbildningsplanen och ger studenterna en grund att bygga vidare på gällande 
problembaserat lärande, lärande i grupp, ett kritiskt förhållningssätt samt olika aspekter av 
deras kommande yrkesroll. Studenterna får också under denna kurs ta del av ytterligare 
teman, vilket gör att fyra studiepoäng för grundläggande kunskaps- och lärandeaspekter får 
anses vara en aning snävt tilltagna. Visserligen sker en progression genom att man behandlar 
dessa delar i ytterligare kurser, men eftersom utbildningen har så pass uttalade mål kring 
kunskap och lärande pekar det på att tiden för dessa delar bör utökas en aning. Denna 
rekommendation grundar sig också på uttalanden av studenter och lärare som menar att de 
problembaserade metoderna inte till fullo fungerar enligt uppsatta mål. Innehållet i de övriga 
kurserna Säkerhet och samhälle samt Räddning 1 tangerar i hög grad utbildningens allmänna 
och utbildningsspecifika mål.  
 
Om man därefter betraktar de olika realiserade uppläggen inom respektive utbildningsform 
blir skillnaderna mellan utbildningsformerna i högre grad märkbara. Dessa skillnader kan 
delvis förklaras med de olika förutsättningar som respektive studieform medger men 
ytterligare delförklaringar kan också tänkas framträda, vilka kan bero på de olika 
förutsättningar och villkor som inblandade lärare och studenter arbetar under.  



34 

 
Inom den reguljära formen genomförs undervisningen utifrån ett integrerat perspektiv, där 
flera kurser och avsnitt samt teoretiska och praktiska moment varvas och genomförs parallellt. 
Halva dagar utgörs av inplanerad undervisning medan eftermiddagarna är vikta för egna 
studier, grupparbeten samt egenträning. Undervisningen består av föreläsningar, 
genomgångar, seminarier samt praktiska övningar.   
 
Detta upplägg kan jämföras med distansformen där studenterna till stor del bedriver sina 
studier på hemmaplan och med fem närträffar vid Sandöskolan. Dessa träffar motsvarar enligt 
distanslärarna ca 20-25% av undervisningstiden. Eftersom utbildningen i hög grad är en 
praktiskt inriktad utbildning anses det helt avgörande att dessa närträffar finns med för att 
därigenom ge studenterna utbildning i de praktiskt inriktade momenten. Distansstudenterna 
genomför sin undervisning i block, dvs kurser, avsnitt, teoretiska och praktiska moment 
genomförs i en slags linjär progression. På hemorten behandlas de teoretiska avsnitten med 
hjälp av olika IKT-baserade hjälpmedel, som utbildningens webbportal CuRSnet samt 
kommunikationsverktyget Adobe Connect. Både lärare och studenter inom distansformen ser 
detta upplägg som en fördel och menar att det skapar ett tydligare fokus på det som studeras 
jämfört med ett integrerat upplägg. Som konsekvens av detta anses studenterna vara bättre 
förberedda då de tillägnat sig en djupare förståelse innan de genomför de praktiskt inriktade 
momenten. Ovanstående resonemang huruvida en integrerad eller segregerad 
undervisningssyn är att föredra är en didaktisk fråga, vilken inte låter sig besvaras i enkla 
ordalag. Båda dessa former förekommer inom olika utbildningssystem och fördelar respektive 
nackdelar kan diskuteras inom båda formerna. Det centrala är ändå huruvida respektive 
upplägg genererar en helhetsförståelse hos studenten.  
 
Dessa olika upplägg möjliggörs och är delvis som nämnts ett resultat av de förutsättningar 
som respektive studieform medger. Reguljärutbildningen har studenter som i hög grad 
befinner sig på skolan och kan på så sätt kontinuerligt utnyttja skolans samlade resurser i form 
av utrustning, lokaler och bibliotek. Inom distansformen får man i mycket högre grad förlita 
sig på webbaserade kommunikationssystem som resurs för undervisning och lärande. 
Närträffarna ses också som mycket centrala inslag, vilket innebär att innehåll och upplägg 
under dessa planeras mycket noga för att därigenom kompensera för de eventuella brister som 
distansformen medför. Närhet respektive distans är således centrala utgångspunkter att beakta 
när man går vidare i en jämförelse mellan dessa utbildningsformer. Beroende på vilken 
grundförutsättning som gäller får det konsekvenser för synen på undervisning och lärande.  
 
Det reguljära undervisningsupplägget har på ett övergripande plan funnits med sedan 
utbildningens start 2003 och grundar sig på idéer om att via ett processorienterat arbetssätt ge 
studenterna möjligheter att utveckla samarbetsförmåga och förmåga att ta eget ansvar för sitt 
lärande. Distansundervisningens struktur och form kan ses som ett resultat av verksamma 
distanslärares samlade erfarenheter av SMO, deras fördjupning i distanspedagogik samt de 
ramar som IKT-verktygen anger. Den senare formen bygger således vidare på de erfarenheter 
som inhämtats från den förra formen.  
 
I anslutning till dessa olika upplägg kan en övergripande fråga om krav och tempo lyftas 
fram. Via intervjuer med reguljärstudenterna framkommer vid ett flertal tillfällen åsikter om 
att både tempo och kravnivåer är för lågt ställda, vilket innebär att studenterna får mycket 
fritid som de överlag inte ser som något positivt. Bland reguljärlärarna varierar åsikterna men 
till övervägande del anser även de att kraven generellt bör höjas. I enkäten kan dessa resultat 
anses vara bekräftade då enbart 20% av studenterna anger att de avsätter mer än 30 timmar 



35 

per vecka för sina studier. Detta kan jämföras med distansstudenterna där motsvarande fråga 
resulterar i 47%. I distansgruppen talas det snarare om att studietakten och tempot är för högt 
och att de tvingas prioritera för att hinna med sina uppgifter. Dessa åsikter ska förstås i 
relation till flera påverkande faktorer: dels att en mycket högre andel bland distansstudenterna 
arbetar vid sidan om studierna, dels har många fler av dem en familjesituation att ta hänsyn 
till och till sist kan det antas att skriftliga kommunikationsformer och uppgifter kräver mer tid 
jämfört med muntliga. Den fråga som följer av dessa olika uppfattningar är följande – är 
distanskursen i dagsläget mer krävande än den reguljära eller handlar det om att 
distansstudenterna har så omfattande sidoverksamhet i form av deltids- och heltidsarbete att 
de upplever studietakten som en aning för hög? Med tanke på att 6 av 15 studenter, dvs 40%, 
arbetar minst 50% får det anses som sannolikt att detta förhållande påverkar deras upplevelse 
av studietakten som något för hög. Andra tänkbara orsaker kan ses i det faktum att betydligt 
mer av kommunikation och uppgiftsgenomförande är skriftlig inom distansformen, vilket i 
kombination med att fler av distansstudenterna inte studerat på flera år, gör att studierna helt 
enkelt tar längre tid och även inledningsvis under termin ett upplevs som mer ansträngande. I 
anslutning till ovanstående kan det även diskuteras huruvida informationen kring studiernas 
innehåll, upplägg och omfattning kan tydliggöras för att skillnaden mellan studenternas 
förväntningar och deras upplevelse av utfallet inte skall bli för stora. 
 
Motivation och eget ansvar kan kopplas till upplevda kravnivåer. Medan det i enkäten inte 
kan utläsas någon större skillnad mellan studiegrupperna i motivation vid start och 
utvecklingen av densamma under termin ett noteras i intervjuerna olika åsikter om detta. 
Medan både lärare och studenter inom distansformen anser att distansstudenterna är mer 
studiemotiverade, vilket de förklarar med olika bakgrundsfaktorer som ålder, livs- och 
arbetssituation, görs inga jämförelser i reguljärgruppen. Att det egna studieansvaret är högre 
inom distansformen är något som både lärare och studenter i båda grupperna är överens om. I 
reguljärgruppen talar både lärare och studenter om att det finns omotiverade studenter, som 
genom låga krav kan glida igenom utbildningen. Ser man aspekten eget ansvar i relation till 
de allmänna målen, som säger att utbildningen skall utveckla den studerandes förmåga att ta 
eget ansvar och vara aktiv i lärandet både självständigt och i grupp, så framträder här vissa 
brister i den reguljära utbildningen. 
  
I relation till de undervisningsformer och metoder som används framkommer det vid 
intervjuer med studenter och lärare inom reguljärformen att många anser att undervisningen i 
allt för hög grad präglas av en förmedlande karaktär där många lärare i sina föreläsningar och 
genomgångar talar om kunskaper och färdigheter i termer av rätt och fel. Det hänvisas i dessa 
sammanhang till de starka traditioner som anses prägla flera ämnesområden inom 
räddningstjänsten. Dessa undervisningsmetoder kan inte anses stämma överens med uttalade 
utbildningsmål, som talar om ett processorienterat lärande som befrämjar aktiva och 
undersökande arbetssätt. Målen om förståelse, eget ansvar och kritiskt förhållningssätt går ej 
heller i linje med dylika undervisningsstrategier. I enkäten bekräftas delvis dessa resultat, då 
enbart 54% av reguljärstudenterna anser att lärarnas pedagogiska kompetens är bra eller 
mycket bra jämfört med 87% av distansstudenterna. De senare beskriver lärarnas 
undervisningsmetoder som mer handledande och dialoginspirerade, även om det bland dessa 
studenter också finns de som menar att det finns lärare som använder sig av mer förmedlande 
undervisningsmetoder. Det bör också nämnas att i båda studentgrupperna talas det om att en 
del lärare inom praktiska moment i högre grad står för en förmedlande roll jämfört med lärare 
inom teoretiska moment. Studenterna kopplar ofta förmedlarrollen hos dessa lärare till 
avsaknad av pedagogisk utbildning vilket till viss del kan antas vara en riktig slutsats. Å andra 
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sidan kan pedagogisk utbildning inte anses ge någon garanti för att något särskilt 
förhållningssätt föredras. 
 
Lärarnas pedagogisk kompetens bör ej diskuteras utan att deras ämneskompetens berörs. I 
båda studentgrupperna ser man överlag mycket positivt på lärarnas ämneskompetens. Lärarna 
anses kunna sina ämnesområden och de kunskaper som framförallt lovordas är de som är 
erfarenhetsbaserade. En lärare som kan relatera sin undervisning till egna erfarenheter ses av 
båda studentgrupperna som mer gynnsamt för motivation och lärande än den som utgår från 
mer teoretiska perspektiv, vilka denne har inhämtat från egna studier. Ett mångfacetterat 
problem kan föreligga i dessa förhållningssätt. För det första har utbildningen uttalade mål där 
problemlösning och ett kritiskt förhållningssätt framhålls och för det andra är yrket, enligt 
lärarna, av tradition omgärdat med tydliga föreställningar om vad som är relevant innehåll och 
metod. För det tredje är yrket till stor del ett praktiskt inriktat yrke, där erfarenheter från 
praktiken rimligtvis bör ha sin betydelse och för det fjärde inverkar också de föreställningar 
som studenterna har om vilka kunskaper och förhållningssätt som är nödvändiga inom yrket. 
Sammantaget ger dessa aspekter en komplicerad bild av vilka kunskaper och vilket lärande 
som skall prioriteras inom SMO-utbildningen. Det kan i dagsläget anses att denna 
problematik av nödvändighet behöver belysas ytterligare för att teori och praktik samt tidigare 
föreställningar om yrket och nya strävansmål inom utbildningen ska kunna samspela på ett 
konstruktivt sätt.   
 
Uppgifternas utformanden, tillgången till lokaler och bibliotek samt närheten till varandra gör 
att reguljärstudenterna i hög utsträckning samarbetar i sina studier. Detta samarbete är något 
som av lärare och studenter överlag betraktas som positivt och studenterna pekar ofta på 
gruppens betydelse för deras lärande men också för deras trivsel inom utbildningen. 
Reguljärformen innebär vidare att undervisningen i hög grad utnyttjar muntlig 
kommunikation. Detta kommer till uttryck genom relativt snabb kommunikation mellan 
studenter och lärare vilket uppskattas av studenterna. Det märks också i en tät muntlig 
kommunikation mellan studenterna, då dessa samarbetar mycket i både enskilda, 
gruppbaserade och PBL-inriktade uppgifter. Examinationen består också i hög grad av 
muntliga redovisningar.  
 
Inom distansformen genomförs studierna framförallt individuellt, även om det också här 
förekommer många gruppbaserade och PBL-inriktade uppgifter. Via s k uppstartsmöten, 
mellanmöten etc  diskuteras arbetet på nätet, men det huvudsakliga arbetet sker på enskild 
nivå. Kommunikationsformerna består förutom vid möten på Adobe Connect av mycket 
skriftlig kontakt mellan lärare och studenter och studenterna emellan. Distanslärarna betonar i 
detta sammanhang behovet av att stimulera kommunikationen genom att skapa levande 
virtuella fora samt uppgifter som gynnar interaktionen mellan studenterna. Vid intervjuer 
framkommer dock att distansstudenterna ser den skriftliga kommunikationen som tidsödande 
och föredrar i många fall snabbare verktyg som t.ex telefon och Msn. Här föreligger således 
vissa problem, där intentionerna hos lärarna om mer kommunikation i gruppen krockar med 
studenternas förutsättningar och önskemål.  
   
Den reguljära formens tydliga inriktning på muntlig kommunikation gör att det å ena sidan 
kan hållas för sannolikt att studenternas förmåga att uttrycka sig muntligt och samarbeta i 
grupp utvecklas på ett annat sätt än inom distansformen, där avståndet mellan studenterna inte 
medger samma möjligheter till planerat och spontant samarbete. Däremot får det å andra sidan 
antas att distansstudenterna över tid utvecklar sin skriftliga förmåga till en nivå som troligtvis 
hamnar högre än bland de reguljära studenterna.  
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När det gäller lärarnas konstruktion och studenternas genomförande av gruppbaserade 
uppgifter kan några ytterligare aspekter lyftas fram. Det påtalas av studenterna att de ofta 
utnyttjar möjligheten att dela upp innehållet i gruppuppgifterna, vilket får till följd att helheten 
till viss del går förlorad. Den specialisering som följer av ett sådant upplägg menar de 
resulterar i att övergripande diskussioner inte kommer till stånd. Trots att en del studenter 
föredrar gruppuppgifter där man kan dela upp innehållet mellan sig, så kan det inte sägas 
överensstämma med uttalade kunskaps- och lärandemål. Att förändra detta förhållningssätt 
handlar återigen om tydlig information gällande övergripande syn på kunskap och lärande 
men också om att förändra uppgiftskonstruktionerna.  
 
När det gäller de PBL-inriktade uppgifterna framkommer både positiva och negativa 
synpunkter. Inom distansformen är lärarna överlag mer positivt inställda jämfört med inom 
reguljärformen. Distansformens utnyttjande av s k  verklighetsnära problemställningar vilka 
kan relateras till studenternas hemkommuner har, enligt lärarna, rönt stor uppskattning bland 
distansstudenterna och det visar också att det går att utnyttja nya möjligheter som denna 
studieform medger. Detta arbetssätt medför att PBL-metodens tankar om fall från 
verkligheten och möjligheter att söka olika perspektiv utnyttjas på ett konstruktivt sätt. Deras 
variant stämmer också mycket väl med uttalade mål om att söka, granska, värdera och 
bearbeta information samt förmåga till självständigt ställningstagande och medvetet agerande. 
Distansformens variant av PBL, där grupparbete blandas med enskilt arbete, betonas av 
distanslärarna som ett givande arbetssätt och den stämmer också väl överens med ovan 
nämnda mål.  
 
Inom reguljärformen är framförallt lärare men även en del studenter mer kritiska till de sätt på 
vilket man använder sig av PBL. Det framhålls exempelvis brister i vissa lärares 
förhållningssätt som handledare då de ofta förmedlar sanningar istället för att stimulera till 
eget sökande. Andra brister som lyfts fram är att fallen man utgår ifrån ofta är tillrättalagda 
och saknar verklighetsförankring samt att det täta samarbetet mellan studenterna i sökning 
och bearbetning av information leder till en viss konformitet i tillägnandet av kunskaper. Det 
sistnämnda leder till att förväntade pespektivbyten ofta uteblir.  
 
Av intervjuerna framgår att distanslärarna i högre grad än reguljärlärarna är medvetna om 
PBL-metodens möjligheter och begränsningar. Detta kan ses mot bakgrund av de nya 
förutsättningar som uppkommit genom den nystartade distansutbildningen, vilket tvingat fram 
nya pedagogiska diskussioner och ställningstaganden i lärarlaget kring bl.a. PBL. Av 
reguljärlärarna är det flera som är medvetna och kunniga om PBL som idékonstruktion och 
vissa har även visioner om hur man vill ha det, men pga avsaknad av bl.a. pedagogiska 
diskussioner och tid anser lärarna inte att deras undervisning stämmer överens med 
eftersträvad PBL-inriktning. Intressant i detta sammanhang är att reguljärstudenterna i 
betydligt högre grad än distansstudenterna i enkäten menar att deras undervisning uppmuntrat 
till att lösa problem, 72 % jämfört med 47 %. Hur ska man förhålla sig till dessa till synes 
motsägelsefulla resultat? Ja, en tänkbar förklaring är att en del distansstudenter ser PBL-
metodens tankar om gruppens gemensamma diskussioner som tidsödande och ineffektiva, 
vilket kan ha sin grund i flera omständigheter, t.ex svårigheter att hitta gemensamma tider för 
träffarna på nätet, en ovana att studera tillsammans och en kunskapssyn som hellre föredrar 
fakta och förmedling. Det kan dock finnas en risk i att alltför tidigt, dvs  redan efter en termin, 
dra några förhastade slutsatser av dessa resultat. Men en ingång där kunskaps- och lärandesyn 
diskuteras ännu tydligare kan dock underlätta studenternas förståelse för PBL-metoden och 
dess inneboende tankestrukturer.   
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Tillgången till utrustning och möjligheten till egenträning är en aspekt som diskuteras av 
samtliga parter. Lärare och studenter inom reguljärformen lyfter fram detta som stora fördelar 
med deras studieform. Studenterna pekar också på fördelen med den kontinuitet som de får 
genom ständigt återkommande praktiska inslag. Repetitioner i undervisning och via 
egenträning ses som avgörande för att skapa trygghet i handhavandet av utrustning. 
Distansstudenterna har å andra sidan lika mycket praktiska inslag men i mer komprimerad 
form. Flera studenter i distansgruppen ser dock bristen på egenträning som en nackdel med 
deras studieform. Några har dock genom sina arbeten en fördel då de har en etablerad kontakt 
med sin lokala räddningstjänst medan andra saknar denna. De förstnämnda har därmed både 
erfarenhet av och kunskap i praktiken. Sammantaget ger detta en blandad bild av SMO-
studentens tillgång till och nyttjande av egenträning. Reguljärstudenterna som har möjlighet 
till kontinuerlig egenträning vilken enligt dessa utnyttjas i snitt ca 3-4 gånger per månad. 
Bland distansstudenterna har några tillgång till lokala räddningstjänsten, vilken de till viss del 
sägs utnyttja för egenträning, medan andra får hålla tillgodo med den egenträning som sker 
under de få helger som de befinner sig på Sandöskolan.  
 
Till ovan nämnda sammanhang kan jämförelser göras med några enkätsvar där studenterna 
yttrar sig kring balansen mellan teori och praktik, där de bedömer de praktiska uppgifterna 
och övningsfältens kvalitet. Studentgrupperna redovisar här likartade siffror, ca 2/3 anser att 
balansen mellan teori och praktik är lämplig, i princip samtliga bedömer de praktiska 
uppgifterna som bra eller mycket bra, men där vill betydligt fler reguljärstudenter ha fler 
praktiska uppgifter – 84% jämfört med 53 %. Till sist anser i stort sett samtliga studenter att 
kvaliteten på övningsfälten är god eller mycket god. En slutsats av dessa siffror är att båda 
studentgrupperna i stort sett är nöjda med de praktiska inslagen, kvalitetsmässigt betraktat, 
men reguljärgruppen ser i högre grad att omfattningen av dessa ökar. Distansstudenterna har 
även angett vad de saknar mest under sina hemmaperioder och anger då i första hand andra 
resurser, som lärar- och kamratstöd och tillgång till bibliotek, och nämner inte här 
möjligheten till egenträning. En rimlig slutsats av detta är att egenträningen trots allt inte 
prioriteras särskilt mycket av distansstudenterna. Detta kan synas som något 
uppseendeväckande, särskilt för den grupp studenter som saknar egna möjligheter att 
egenträna. Den relativt låga nyttjandegraden av egenträning bland reguljärstudenterna väcker 
också frågan om ett optimalt utnyttjande av dessa möjligheter sker. Frågan som sådan är av 
vikt då arbetet i räddningstjänsten till stora delar handlar om praktiska moment, det talas om 
nödvändigheten att uppnå trygghet i handhavandet, att målen nämner egenansvaret som en 
central aspekt och sist men inte minst att studenterna har avsatt tid för dessa ändamål.  
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Resultat tema 2: Studenternas erfarenheter av läran de inom 
respektive utbildning 
Under denna rubrik presenteras studenternas synpunkter som framkommit i enkät och 
intervjuer gällande deras erfarenhet av lärande inom respektive utbildningsform. 

Motivation, avsatt tid och tillägnat lärande i rela tion till förväntat lärande. 
Studenterna anger i enkäten överlag att deras motivation var hög vid utbildningens början. 80 % 
av samtliga medverkande studenter anger att de var motiverade eller mycket motiverade. Nedan 
redovisas vidare hur motivationen utvecklats i respektive grupp under termin 1 och där 
kan en något mer positiv bild noteras bland reguljärstudenterna. 
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Diagram 1: Motivationskurvans utveckling under termin ett i respektive studentgrupp. 
 
Studenterna inom reguljär utbildning menar i sina intervjusvar överlag att motivationen var 
hög vid starten och att den hållit sig kvar på en hög nivå alternativt till och med stigit under 
utbildningens gång. Detta förklaras med att utbildningen till stor del anses ha motsvarat deras 
förväntningar även om några pekar på att kraven upplevs som något lägre än förväntat. En 
student från den reguljära gruppen uttalar sig så här: 
 

Motivationen finns kvar i allra högsta grad. Men jag trodde att det skulle vara 
mer krävande än vad det är. Hitintills har det varit väldans lugnt mot det jag gjort 
tidigare. 

 
I intervjusvaren bland distansstudenterna syns en variation när det gäller motivationskurvans 
utveckling under termin 1. Några uttrycker att motivationen ökat under utbildningens gång 
vilket de förklarar med att de upplevt den som väl strukturerad och kunskapsmässigt relevant. 
Andra säger att motivationen gått upp och ner beroende på vilka moment som behandlats 
samt hur stor arbetsbelastningen varit. Någon pekar på att motivationen kan svikta en aning 
när det blir för många teoriinslag som följer på varandra. En annan säger att motivationen 
ökar efter närträffarna, vilket bl.a. uttrycks i detta citat: 
 

Motivationen har gått upp och ner beroende på hur mycket jobb det varit. 
Mer motivation efter närträffarna. 
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Enligt intervjuer med lärare poängteras att SMO-utbildningen är en heltidsutbildning, dvs det 
handlar om ett upplägg som förväntas innebära 40 timmars studier per vecka. Nedan 
presenteras en tabell som visar hur många timmar studenterna anser sig lägga ner på studier 
per vecka. 
 
Tabell 5: Studenternas angivna studietid i timmar per vecka. n=40  
 
Studietid  timmar / vecka 

 
Distansstudenter % 

 
Reguljära studenter % 

 
0-10 timmar 

 
7 

 
4 

 
11-20 timmar 

 
27 

 
20 

 
21-30 timmar 

 
20 

 
56 

 
31-40 timmar 

 
33 

 
20 

 
> 40 timmar 

 
13 

 
0 

 

 
Det är således 20% av reguljärstudenterna och 46% av distansstudenterna som lägger ner mer 
än 30 timmar per vecka på sina studier. Det är vidare 24% inom (r) och 34% inom (d) som 
avsätter max 20 timmar per vecka. Spridningen är således betydligt större inom 
distansgruppen. 
 
Studenterna har besvarat frågan om de lärt sig mer än de förväntade sig vid terminens början 
och resultaten liknar varandra inom de båda grupperna. 36% inom (r) och 33% inom (d) anser 
att de lärt sig mer än förväntat medan 28% inom (r) och 20% inom (d) inte tycker det. 

Studenternas bedömningar av kursinslag och omfattni ngen av dessa 
Studenterna har i enkäten fått bedöma olika inslag som förekommer inom utbildningen. De 
har dels angett upplevd kvalitet, dels om de vill ha mer alternativt mindre av de olika inslagen. 
I intervjuer framkommer ytterligare beskrivningar, vilka redogörs för i samband med 
respektive enkätresultat. 

Teori och praktik 
Balansen mellan teori och praktik utgör enligt intervjuer med både lärare och studenter en 
viktig aspekt, då dessa bör komplettera varandra och fungera växeldragande i relation till 
varandra. Mellan 60-70% av samtliga studenter anser i enkäten att fördelningen mellan 
teoretiska och praktiska moment har varit lämplig i förhållande till kursmål och innehåll. 
 
När de reguljära studenterna i intervjuerna uttalar sig om relationen teori och praktik pekar 
samtliga studenter på att den praktiska inriktningen har varit en viktig aspekt när de gjort sitt 
studie- och yrkesval. De menar också att balansen dem emellan i stort sett motsvarat de 
förväntningar de haft vid kursstart, även om många hade sett mer av både praktik och teori i 
utbildningen. Arbetsbelastningen ses inte som speciellt hög, varken inom de praktiska eller 
teoretiska områdena. En student uttrycker att många studenter anser att en viss ”överinlärning” 
sker inom vissa teoretiska moment som t.ex sjukvård, dvs att studenterna tillgodogör sig 
kunskaper som de inte kommer att ha någon  nytta av i kommande arbete vid räddningstjänst. 
En reguljär student efterlyser mer repetitioner av praktiska inslag då detta anses skapa ökad 
trygghet i handhavande och tillämpning hos den enskilde studenten. Två reguljärstudenter 
säger så här: 
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Det har varit mycket sjukvård som har varit svårast, jag vet inte hur mycket  
man behöver. Många tycker nog att vi lär oss för mycket av det som vi inte  
kommer att få användning av. (…) gamla ambulansförare har vi ofta som  
sjukvårdslärare med egen erfarenhet, vilket är bra. De tycker att vi kommer  
att behöva detta,  medan brandmännen säger att man håller inte på med sånt  
så mycket. 

 
Just att man varvar det praktiska och det teoretiska stämmer överens med mina 
förväntningar. Men jag hade gärna sett att man inte bara gjort saker en gång utan 
flera gånger. Efter en gång är man inte säker. 

 
Distansstudenterna anger också att utbildningens praktiska inriktning varit viktig för dem vid 
studievalet. De flesta av de intervjuade menar att de praktiska inslagen bör öka i omfattning 
men inte på bekostnad av det teoretiska. Några anser att det varit för hög koncentration av 
teori vid terminens början, vilket inneburit svårigheter för en del studenter, dels beroende på 
att innehållet är nytt, dels på studieovana att tillägna sig och formulera egna texter. En student 
diskuterar huruvida de blir teoretiskt överkvalificerade och menar att dessa kunskaper inte 
efterfrågas i någon högre utsträckning av de lokala räddningstjänsterna. Några påtalar att 
kraven varit rimliga medan några anser att studietakt och krav inneburit en högre 
arbetsbelastning än förväntat. En distansstudent säger så här: 
 

Jag hade pratat med några SMO-are tidigare och de sa att det var jätteslappt. Det är 
inget problem att jobba och plugga samtidigt. Men jag har inte förstått vad de menat. 
Jag tycker att vi haft hög studietakt, även de som gått högskola tycker att vi haft 
ganska hög studietakt. (…) Känslan är att vi blir betydligt mer kompetenta 
teoretiskt jämfört med reguljär. (…) Man blir färgad av vad man skall kunna på 
stationen hemma. Det är ingen som efterfrågar att du kan skriva en rapport eller 
har teoretiska djupa kunskaper. 

 
De praktiska uppgifterna anses vara väl fungerande av de allra flesta studenterna, ca 95%. Av 
reguljärstudenterna vill en tydlig majoritet ha fler praktiska uppgifter medan det inom 
distansgruppen är en jämn fördelning mellan de som vill ha fler och de som tycker det är 
lagom som det är. 
 
I enkäten visas vidare att de teoretiska uppgifterna är av god kvalitet enligt 60-70% av båda 
studentgrupperna. Ca 75 % är även nöjda med omfattningen, bland övriga studenter finns både 
åsikterna att det bör vara färre respektive fler teoretiska uppgifter. 
 
Mot bakgrund av ovan givna svar kring teoretiska och praktiska inslag har studenterna även 
fått ange om de anser sig ha svårare att ta till sig teoretiska inriktade kunskaper jämfört med 
praktiska. Inom reguljärgruppen svarar 16% och inom distansgruppen 33% ja på den frågan, 
dvs att de har svårare att tillägna sig de teoretiska  kunskaperna. Inom (r) är det vidare 44% 
som inte tycker det, jämfört med 27% inom (d). 
 
I intervjuerna framkommer bland de reguljära studenterna till övervägande del en positiv 
inställning till fördelningen mellan teori och praktik. De betonar det centrala i att bli trygga i 
hanteringen av verktyg och olika praktiska moment, vilket de anser att de blir med praktiska 
övningar som helst repeteras över tid. Följande citat kommer från en reguljär student: 
 

När man själv får göra det, utföra det, gärna med upprepningar där jag ser 
vilka fel jag gör. 
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En reguljärstudent pekar också på vikten av teoretiska inslag då utbildningen inrymmer ett 
bredare kunskapsfält än bara räddningstjänst. 
 
Distansstudenterna ger i intervjuerna uttryck för ett något mer varierat synsätt. Dels finns en  
grupp som menar att de lär sig bäst via praktiska övningar och moment, dels en grupp som 
hävdar motsatsen, dvs att det är de teoretiska inslagen som ger dem mest kunskaper. I den 
senare gruppen har de som regel erfarenhet från arbete vid räddningstjänsten, vilket innebär 
att de redan genomfört de flesta praktiska delarna. På följande sätt uttalar sig en 
distansstudent. 
 

Den teoretiska kursen har gett mest, olycksbild, riskupplevelser, lagstiftning mm. 
Jag gjorde lumpen som brandman så jag har erfarenhet av det praktiska. Allt 
praktiskt har jag redan gjort, men många har nog lärt sig mest med det praktiska. 

Uppgifter 
När det gäller balansen mellan individuella och gruppbaserade uppgifter visar enkätresultaten 
att 76 % av reguljärstudenterna anser att den är lämplig medan betydligt färre, 53%, anser det 
inom distansgruppen. Cirka hälften av samtliga studenter tycker att de individuella 
uppgifterna har varit bra utformade. Desto fler menar att omfattningen av dessa har varit 
lämplig, ca 80-90%. 
 
En noterbar skillnad återfinns i uppfattningen kring gruppuppgifternas kvalitet. Av de 
reguljära studenterna är det 78% som uppger att de tycker att dessa uppgifter varit bra jämfört 
med 47% bland distansstudenterna. Omfattningen av gruppuppgifter anser dock de allra flesta, 
ca 80-90%, vara rimlig. 
 
Problembaserade uppgifter utgör enligt intervjuer med lärare och studenter en viktig strategi 
för att nå fram till utbildningens kurs- och utbildningsmål. Nedan redovisas studenternas 
bedömning av de problembaserade uppgifter som förekommit under termin ett. 
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Diagram 2: Studenternas bedömning av problembaserade uppgifter i utbildningen. 
 
Drygt hälften av studenterna anser således att dessa uppgifter har varit av bra, eller mycket bra 
kvalitet. En liten skillnad kan noteras i de olika gruppernas syn på omfattningen av dessa 
uppgifter. Något färre, 64%, inom reguljära gruppen tycker att omfattningen är bra jämfört 
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med 80% inom distansgruppen. Inom reguljärgruppen finns både de som vill har färre 
respektive fler problembaserade uppgifter. 
 
I intervjusvaren uttalas viss kritik från några distansstudenter när det gäller gruppuppgifternas 
utformande. Dels handlar kritiken om att uppgifterna medger att studenter enbart utgår från 
litteraturens lösningar, vilket medför att andra studenter inte upplever att redovisningar och 
avslutningsseminarier ger speciellt mycket kunskapsmässigt. Den grupp det handlar om är 
enligt kritiken de yngre som saknar erfarenhet från räddningstjänsten och konsekvensen blir 
ofta att de kommer med samma lösningar och referenser vid redovisningarna. En annan kritisk 
synpunkt handlar om att gruppuppgifter som ej är direkt PBL-relaterade medger att 
studenterna delar upp materialet mellan sig vilket leder till att specifika kunskaper utvecklas 
hos den enskilde men att man går miste om helheten. 
 
De reguljära studenterna beskriver i intervjuerna arbetet med PBL som till övervägande del 
positivt. Det framkommer dock viss kritik i utformandet av dessa uppgifter i undervisning och 
examination, som handlar om avsaknad av verkliga fall att utgår ifrån. Mer om detta redovisas 
längre fram. I början av terminen var förståelsen för PBL mycket oklar bland studenterna men 
genom omfattande information och samtal med lärare har medvetenheten och kunskapen ökat. 
De pekar på den betoning av PBL som finns inom undervisningen och att detta synsätt passar 
ihop med yrkets karaktär. Flera lärare ses som konsekventa i sin handledande roll, där de inte 
förmedlar utan handleder med stödjande frågor och tips, medan andra faller tillbaka till en mer 
förmedlande roll. Två reguljärstudenter säger så här: 
 

Lösa problem prioriteras här. De tar inte för givet att vi skall kunna allt på en gång. 
(…)  Man hamnar i olika situationer och då gäller det att kunna samarbeta och lösa 
problem. 

 
De förmedlar väldigt lite. Det beror ju på vilken lärare det är. Vissa lärare är stenhårda, 
att frågar jag en fråga så säger han hur du får reda på det, medan en annan lärare säger 
svaret. 
 

Bland de intervjuade distansstudenterna framträder både de som är positiva till PBL-uppgifter 
och de som är mindre entusiastiska. De som är positiva ser PBL som en bra metod att 
stimulera kreativitet och lärande. Det påpekas att PBL gynnar ett helhetslärande och att 
gruppen är en viktig resurs för den enskildes lärande. En distansstudent säger följande: 
 

Det som ger mest är definitivt där man får lösa problem själv. Jag tar till mig 
oerhört mycket mer om jag får stimulera min egen hjärnbark. Du måste dels se 
helheten själv, sen måste du också kunna göra det i grupp. Man får fler infallsvinklar 
i grupp, (…) man får fler idéer hur man ska göra. Jag är nog ganska grupp, problem 
och praktiskt inriktad. 

 
Mindre entusiastiska är de studenter som inte riktigt tycker sig se fördelarna med PBL i alla 
lägen, vilket en distansstudent uttrycker på följande vis: 
 

PBL är väl en bra tanke. Lite svårt, det blir väl inte att man tänker att det är ett 
problem som man skall lösa. Det blir mest vid uppstarten att man ska komma på 
frågor. Det är ju bra att vi får vara med och tänka själv och hitta på frågor. Det är 
nog bra, men ibland känner man att kan dom inte säga vad vi ska göra. 
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Tillgängliga resurser i undervisningen 
Mellan 60-70% av samtliga studenter menar i enkäten att genomgång av målen har varit bra 
och att den skett i lämplig omfattning. Ca 80% av samtliga studenter anser att kurslitteraturen 
varit av bra kvalitet och 70-80 % tycker att omfattningen på litteraturen är lagom. Bland de få 
som vill utöka kurslitteraturen är det något fler distansstudenter jämfört med reguljärgruppen. 
 
Föreläsningarna värderas olika inom de båda grupperna. I diagrammet nedan redovisas de två 
gruppernas bedömningar. 
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  Diagram 3: Studenternas bedömning av föreläsningarnas och genomgångarnas kvalitet. 

 
 
Reguljärstudenterna menar således överlag, 84 %, att föreläsningarna är av god kvalitet, 
medan 40% av distansstudenterna anser detta. En tydlig skillnad återfinns också gällande om 
de vill ha mer av detta inslag i sin utbildning. 32 % vill ha mer inom reguljära jämfört med 87 
% inom distansgruppen. 
 
Seminarierna anses vara bra av 60% av de reguljära och 40 % av distansarna. Distansgruppen 
menar att omfattningen är lagom medan 40% av den reguljära gruppen vill ha fler seminarier.  
 
Tillgängligt utbildningsmaterial i form av filmer, PowerPoints, faktamaterial etc, återfinns 
inom utbildningens webbportal CuRSnet. 50% av reguljära gruppen jämfört med 60% inom 
distansgruppen anser att detta material är av bra kvalitet. En märkbar skillnad råder mellan 
deras uppfattningar om de vill ha mer av detta material eller om det är lagom. 
Reguljärstudenterna är överlag, 76%, tillfreds med omfattningen medan drygt hälften, 53%, 
vill ha mer av detta bland distansstudenterna. 
 
När det gäller omfattningen av självstudier så menar en klar majoritet, ca 80-90%, att de är 
nöjda med denna. 
 
På en öppen fråga i enkäten om vad studenterna vill ha mer av, alternativt mindre av, 
framkom följande svar bland reguljär studenterna: 
 

Mera gympa gärna. 
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Ge större möjlighet att kunna självträna fullt ut i full skala. Exempelvis vid 
trafikolycka borde fler och mer tillfällen ges för att fullständigt få klippa och 
göra ett ickekritiskt uttag. 

 
Mer schemalagd tid. 

 
Mindre rapportskriverier. Mer praktiska övningar. 

 
Man kan sammanfatta det hela med två grejer: Mer information om vad vi ska göra, 
förväntas att göra, skall inte göra, överlag kommunikationen mellan lärare och 
student är under all kritik. Och: Mer praktiskt. 

 
Jag vill ha mer struktur på läroplanen. 

 
Fys på schemat med lärare. 

 
I intervjuerna kom följande synpunkter fram när det gällde vad man ville ha mer av respektive 
mindre av inom utbildningen:  
 
Mer av:  krishantering – hur man reagerar vid traumatiska situationer. 
  
 mer av larm- och storövningar för att skapa förståelse för helheten. 
 
 högre krav inom både inom teoretiska och praktiska moment. 
 
 fler repetitioner av praktiska övningar som t.ex. klippteknik. 
 
 yrkesrelaterad fysträning. 
 
 komprimerad undervisning. 
 
 PBL-inriktade uppgifter. 
 
Mindre av:  sjukvårdskunskaper då dessa anses vara på en nivå som de inte kommer att ha användning av i 

sitt framtida yrke inom räddningstjänsten. 
 
 otydlig och ofullständig information angående schemaändringar, examination etc.   
 
Bland distansstudenterna framkom i enkäten följande önskemål: 
 

Mera grupparbeten där vi kan dela upp uppgiften mellan oss. Det är ändå upp till var 
och en att skaffa sig kunskaper om ämnena i tillräckligt hög grad. Mindre 
rapportskrivningar eftersom på skiften är det aldrig sådana saker som efterfrågas. 

 
Tid. 

 
Seminarierna fyllde jag i mindre av då det tar lång tid och ger lite eftersom det 
inte direkt är någon större förberedelse till dem och det hänger på om vi elever  
skickar in frågor. En förberedd föreläsning som vi kan sitta och ta in information  
tycker jag att vi skall ha mer av. Alltså där vi kan få matnyttig fakta komprimerat. 

 
 
 
Via intervjuerna uttrycktes följande åsikter av distansstudenterna: 
 
Mer av: praktiska inslag där man får träna och reflektera över sitt beteende.  
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ett annat upplägg med följande ordning: teori-praktik-examination istället för teori-examination-
praktik. 
 
repetitioner av praktiska moment. 
 
verklighetsnära fall om exempelvis olyckor vilket ger bättre underlag för PBL-arbete. 
 
fler större övningar då de inte har möjlighet att genomföra övningar på hemorten. 
 

Mindre av:  skrivuppgifter som leder till väldigt likartade kommentarer, vilket är tidsödande och ineffektivt. 
 
 otydlig information på CuRSnet. 
 

Distansstudenternas närträffar 
Distansstudenterna har svarat på frågor kring närträffarnas betydelse för deras motivation och 
lärande samt huruvida de anser att hänsyn tagits till de särskilda villkor som råder vid distans-
studier. 60 % svarar att närträffarna har varit viktiga för deras motivation och 66% att de haft 
betydelse för deras lärande. 20% svarar dock negativt, dvs att träffarna inte haft någon central 
betydelse. Något mindre än hälften, 47%, anser att man från utbildningens sida tagit hänsyn 
till distansstudenternas generella förutsättningar och villkor jämfört med 33%, dvs 1/3, som 
menar att man inte gjort det. Från den senare gruppen kommer kommentarer som att 
arbetsbördan är för stor jämfört med tidigare SMO-kurser, att processtänkandet har fått för 
stort utrymme, med följd att vissa inslag upplevs som konstgjorda och påtvingade. Det talas 
också om krav på att studierna skall ske på dagtid vilket enligt några studenter inte är förenligt 
med distansstudenternas villkor. Två distansstudenter säger så här: 
 

”Alla” vet att vi söker denna utbildning för att kunna jobba eller få vara nära 
familjen på sidan om. När jag pratar med tidigare SMO-elever så tycker de att 
vi har en större arbetsbörda än de hade. De delade upp uppgifterna ofta mellan 
sig och på det sättet  minskade studietiden. Det känns som om vi inte får göra 
detta. Många saker är väldigt konstgjorda, som att försöka få igång diskussioner 
på vårat forum. (…) Processdokumentet är också en påtvingad uppgift som 
många gånger bara känns som… en skoluppgift. 
 
Man har inte full förståelse till anledningen varför man väljer en distansutbildning. 
Förväntar sig att studierna skall ske under dagtid vilket inte är möjligt för alla och 
något som inte bör vara ett krav vid en distansutbildning. 

 

Studenternas bedömning av undervisningen i relation  till övergripande 
utbildningsmål 
Studenterna har fått bedöma huruvida utbildningsmålen har uppnåtts via undervisning och 
uppgifter. De allmänna målen uppnås enligt en klar majoritet av studenterna, 72%, bland de 
reguljära och 80% av distansarna. Frågar man kring mer specifika utbildningsmål framträder 
en större varians bland svaren. Nedan redovisas diagram som beskriver studenternas åsikter 
huruvida undervisning inklusive uppgifter har stimulerat till dialog och diskussion, 
problembaserad förmåga och samarbete. 
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Diagram 4: Studenternas bedömning av huruvida undervisning och uppgifter stimulerat till dialog och diskussion 
 
Att undervisningen inklusive uppgifter stimulerat till dialog menar 84% av reguljärgruppen 
medan 47% är av samma åsikt inom distansgruppen. Liknande skillnader i svaren syns även i 
följande diagram. 
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Diagram 5: Studenternas bedömning av huruvida undervisning och uppgifter varit utvecklande  
för deras problemlösningsförmåga. 
 
I ovanstående svar kan noteras att bland reguljärstudenterna tycker 64% att deras 
problemlösningsförmåga utvecklats via undervisning och uppgifter jämfört med 53% bland 
distansstudenterna. Bland både reguljär- och distansstudenter framkommer via intervjuer att 
några anser att PBL-uppgifterna inte lyckas fånga upp verkliga problem att utgå ifrån. Istället 
menar man att studenterna delvis kopierar delmålen och utifrån dessa skapar sina lärfrågor. På 
detta sätt blir utgångspunkten för studenterna inte några problem att arbeta med, utan mål att 
arbeta mot. Detta uttrycker en distansstudent på detta sätt: 
 

På CuRSnet har de delmålen utskrivna som man kollar på innan och som sätter 
griller i huvudet på en. Ja, det är det här jag skall kunna och så skriver du dina 
frågor  efter detta och bläddrar sen i boken. Det blir inte så mycket problem. I 
princip blir det att man kopierar delmålen. Det skulle göras annorlunda, mer av 
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ett problem. 
 

När det gäller utveckling av samarbetsförmåga återkommer samma mönster, dvs lägre s k 
positiva siffror framträder bland distansstudenterna. 68% för (r) och 40% för (d). 
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Diagram 6: Studenternas bedömning av huruvida undervisning och uppgifter varit utvecklande för 
deras samarbetsförmåga. 

 
 Andra viktiga utbildningsmål som undervisning och uppgifter eftersträvat att stimulera är reflektion 

och eget ansvar inklusive egna ställningstaganden. Nedan redovisas gruppernas svar. 
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 Diagram 7: Studenternas bedömning av huruvida undervisning och uppgifter har stimulerat till reflektion. 
 

Studentgrupperna menar överlag att undervisning och uppgifter har stimulerat till reflektion då 
80% av de reguljära och 73% av distansarna har svarat positivt på denna fråga. Även när det 
gäller det egna ansvaret och att ta egna ställningstaganden ger studenterna positiva svar, 80% i 
båda grupperna, vilket åskådliggörs i följande diagram. 
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Diagram 8: Studenternas bedömning av huruvida undervisning och uppgifter har stimulerat till att ta eget 
ansvar och till att göra egna ställningstaganden. 
 
 
Utbildningsmålen gällande att söka och granska information samt dokumentera projekt menar 
distansstudenterna i högre grad än reguljärstudenterna att man nått upp till i undervisning och 
uppgifter, 67% jämfört med ca 45%. I reguljärgruppen är det dessutom 16% som inte 
instämmer med att man nått upp till målen. I intervjuerna bekräftas ovan angivna resultat då 
distansstudenterna överlag pekar på att deras studieform i stor utsträckning handlar om att 
själv söka och granska olika texter samt i form av rapporter dokumentera olika avsnitt och 
moment. 
 
Ca 2/3 av studenterna anser att undervisning och uppgifter gett möjlighet till att ta del av 
forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar. Målet att öka förståelsen för behovet av etnisk 
mångfald samt jämställdhet mellan kvinnor och män är det ca hälften, 52% i reguljärgruppen 
samt 40% i distansgruppen, som anser att man nått fram till. Det är 12% i reguljär respektive 
27% i distans som inte instämmer med påståendet att man nått fram till detta mål. 

Studenternas bedömning av vilka kunskapsformer som uppmuntras i 
undervisning och examination 
Studenterna har i enkäten fått svara på vilka kunskapsformer som enligt deras mening 
uppmuntrats i undervisning respektive examination. Alternativen var fakta, förståelse, 
problemlösning, kritisk granskning, tillämpning av kunskaper, utveckling av personligheten i 
yrket samt ett övrigt alternativ benämnt annat. Undervisning och examination redovisas 
parallellt för att därigenom se om och hur dessa delar samspelar, enligt studenternas 
uppfattningar. 
 
Ca 65% i båda grupperna menar att faktakunskaper uppmuntras i hög grad i undervisningen 
men när det gäller examinationen blir detta tydligare för distansstudenterna där 80% tycker att 
dessa kunskaper uppmuntras, jämfört med 60% i reguljärgruppen. Förståelsen prioriteras i 
undervisningen enligt 80% av samtliga studenter medan den får lägre siffror i examinationen, 
ca 60-70% anser att den tydliggörs där. 
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Problemlösning som enligt mål och utbildningens upplägg skall vara ett centralt inslag i 
undervisningen uppmuntras i hög grad enligt ca 70% på den reguljära utbildningen och 47% 
på distansutbildningen vilket tydliggörs genom följande diagram. 
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Diagram 9: Studenternas bedömning av i vilken grad undervisningen uppmuntrat till problemlösning. 
 
Inom examinationen uppmuntras problemlösning i hög eller mycket hög grad enligt 68% av 
reguljärgruppen och 47 % av distansgruppen. Inom den senare gruppen är det också 27% som 
menar att problemlösning stimulerats i låg grad. Se nedanstående diagram. 
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Diagram 10: Studenternas bedömning av huruvida examinationen uppmuntrat till problemlösning. 
 
Som tidigare nämnts framkommer viss kritik bland båda studentgrupperna när det gäller PBL i 
undervisning och examination. En grupp studenter inom den reguljära gruppen uppges tycka 
att PBL-metoden är alltför tidskrävande och ineffektiv. Bland distansstudenterna är det också 
några som inte tycker sig se fördelarna med PBL-metoden i sig då den upplevs som 
tidsödande och ineffektiv medan andra tycker sig sakna verkliga fall att utgå ifrån i sina 
uppgifter. Man formulerar istället sina lärfrågor utifrån de delmål som anges på respektive 
moment och kurs. 
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Att kritiskt granska och ta egen ställning är enligt lärarna ett annat centralt inslag i 
utbildningen. Detta uppmuntras enligt ca 55% av samtliga studenter i undervisningen och 
enligt 40% i examinationen. Av distansgruppen är det även 20% som menar att detta 
uppmuntrats i låg grad. 
 
Tillämpning av teoretiska och praktiska kunskaper uppmuntras i undervisning enligt klara 
majoriteter inom båda grupperna. 88% inom reguljära och 67% inom distans. De anser också 
att tillämpningen har en tydlig plats inom examinationen, 80% inom reguljär och 73% inom 
distans. 
 
Något lägre siffror framträder då frågan gäller om undervisning och examination uppmuntrat 
till att använda och utveckla den egna personligheten i arbetet. 44% inom reguljär och 53% 
inom distans anser detta medan det inom examinationen får 40% respektive 33% positiva 
svar. 
 
Ytterligare frågor kring examination har fokuserat omfattning, examinationsformer samt 
examinationsinnehåll. Där svarar studenterna överlag positivt dvs 72% av de reguljära och 
60% av distansarna menar att det varit ett lämpligt antal examinationer. 
Examinationsformerna har enligt 76% (r) respektive 60% (d) varit väl anpassade till 
utbildnings- och kursmål. 88% (r) och 67% (d) menar att innehållet som har examinerats har 
varit relevant i relation till ovan nämnda mål. Överlag noteras således här något högre siffror 
inom den reguljära utbildningen jämfört med distansutbildningen. 
 
De reguljära studenterna säger i intervjuerna att de överlag är nöjda med examinationen. 
Variationen av examinationsformer ser man positivt på och innehållet som examineras är 
relevant i relation till undervisningen inom respektive tema. Några menar att kraven varit 
rimliga medan andra tycker att kraven bör skärpas framförallt inom vissa teoretiska avsnitt. 
Då kraven är relativt låga innebär det enligt dessa studenter att vissa glider igenom 
utbildningen alldeles för lätt. Av samma anledning menar en student att det bör vara fler 
teoretiska prov. En annan student talar om vikten av fler s k larmövningar där fokus på 
gruppen som helhet kombinerat med lärarnas feedback ses som mycket lärorikt. Samtliga 
intervjuade reguljärstudenter är positiva till fördelningen mellan individuella och 
gruppbaserade examinationer. De anser att de förstnämnda är relevanta för att alla ska ha 
kompetens inom alla moment. Det handlar om trygghet för den enskilde men också för 
gruppen att var och en kan visa upp sina kunskaper och färdigheter. På följande sätt uttrycker 
sig två reguljära studenter: 
 

Vi hade en PAO-tenta, sjukvård, där jag tycker att det var lite för låg nivå, den  
kunde ha höjts. Vi har bara icke-godkänd och godkänd. Man kunde   
gärna snäppa upp betygssnittet så att kravet var 70% och inte 60% som är  
lite för lågt för att bli godkänd. Ganska många tyckte att det var lite låga krav. 

 
Jag tycker att det är viktigt med individuella examinationer. Det finns folk som  
inte kan jobba i grupp. En kille kan ju förstöra för en hel grupp, jag får inte visa  
det för vi har en kille som förstör hela tiden. Jag tror att man måste ha  
individuella grejer för att kunna sålla lite grann – du kan ju inte det här  
utan du måste göra om det provet. För att folk inte ska kunna glida med  
bara, det känns som att det är lätt att folk gör det. 
  

Distansstudenterna är också överlag nöjda med examinationerna. Innehållet i dessa ses som 
relevant liksom variationen av examinationsformer. Kravnivån är lagom enligt de flesta och 
man ser också positivt på att ha individuella examinationer. En student anser dock att 
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kravnivån på teoretiska examinationer är en aning för hög och påtalar att det är mycket av 
både rapportskrivning och traditionella tentamina där inhämtade kunskaper kontrolleras på ett 
traditionellt sätt.  Denne student diskuterar möjligheten av att ha mindre omfattande prov och 
även att minska antalet till förmån för mer muntlig feedback. Studenten uttrycker sig på 
följande vis: 
 

Det är fortfarande gamla tidens läsa in för ett prov och sen rapar man upp det  
och sen kanske det inte är så mycket kvar sen. (…) Man kanske borde ha mindre  
prov och oftare men det är kanske svårt eftersom vi är här så kort tid.  
Andra kursen, räddningsinsats var inga teoretiska prov bara praktiska avläggelser,  
då får man feedback istället. Det funkar också. Jag var ingen sämre brandman  
efter det. 

Studiemiljön som resurs för studenternas lärande 
Studenterna har i enkäten fått bedöma studiemiljöns betydelse för deras motivation och 
lärande. De har också mer specifikt svarat på frågor kring valda delar i denna miljö som haft 
betydelse för dem. 
 
En stor majoritet, ca 90% av av båda studentgrupperna menar att Sandöskolan totalt sett 
erbjuder en stimulerande miljö för studier. I princip alla studenter, 96%, inom den reguljära 
utbildningen betonar vikten av att hela tiden ha tillgång till denna miljö och det är framförallt 
möjligheten till egenträning och tillgång till biblioteket som lyfts fram som det mest positiva. 
Några studentkommentarer från den reguljära gruppen presenteras nedan. 
 

Att man kan egenträna med eller på olika fordon, verktygskontroller samt tillgången 
till de olika övningshusen. 

 
Bibliotek och möjlighet till egenträning. 

 
Att det alltid känns som att man är välkommen. Det spelar ingen roll om man kommer  
till biblioteket eller ut på övningsfältet, man blir alltid bemött med ett leende av personalen.  
Trevligt. 

 
Av distansstudenterna är det 1/3 som anser att de saknar en kontinuerlig tillgång till 
studiemiljön på Sandö, medan 1/3 inte tycker sig göra det i någon större utsträckning. 
Det är mycket spridda åsikter om vad man anser sig sakna när man befinner sig på hemorten, 
exempelvis biblioteket, närhet till klasskamrater och lärarstöd. Några kommentarer från 
distansgruppen återges nedan. 
 

Kontakten och det snabba kunskapsutbytet mellan gruppmedlemmarna. 
Ett uppdelande av arbetsuppgifter mellan oss medlemmar. Nu blir det att 
vi sitter på vår kammare och har samma problem, men ingen erkänner 
någonting för nån annan. Lugn och ro. En lärare skulle ge mer feedback 
och peppa mig i mitt pluggande. 

 
Stödet från kompisarna i studierna, att kunna sitta tillsammans och plugga. 

 
Lärarnas handledning. 

 
Biblioteket. 
 
Litteratur. Vi får bara låna litteratur i två veckor. Vi som går distansutbildning 
borde kunna hitta en annan lösning då vi kan låna litteratur mellan närträffarna. 

 
Övningsfältet och fordon. 
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Studenterna bedömer överlag att de allra flesta delarna i Sandöskolans studiemiljö motsvarar 
de mål och krav som finns inom utbildningen. Nästan 90% tycker att den fysiska miljön, dvs 
lektionssalar och grupprum, motsvarar de undervisningsbehov som finns. 92% (r) och 67% (d) 
menar att biblioteket utgör en viktig resurs helt i linje med utbildningens mål och krav. 
Övningsfälten får de högsta siffrorna då 100% (r) och 87% (d) anser att de tillfredsställer de 
behov som finns. Lokaler och utrustning för fysisk träning får också höga siffror, då 88% (r) 
och 73% (d) svarar positivt på denna del. 
 
Mindre positiva är studenterna till de rekreationsmöjligheter och de studiesociala resurser som 
finns på Sandöskolan. 56% av reguljärstudenterna och 67% av distansstudenterna svarar 
positivt när det gäller det förstnämnda medan något mindre än hälften är positiva till de 
studiesociala resurserna som erbjuds. 

Lärarna som resurs för studenternas lärande 
Studenterna har i enkäten svarat på frågor kring de lärarresurser som står till förfogande inom 
utbildningen. Lärarnas ämneskompetens, pedagogiska kompetens, tillgänglighet och 
bemötande har varit föremål för studenternas bedömning. Till detta har de även yttrat sig kring 
den kommunikation som varit mellan studenter och elever. Nedan presenteras två diagram 
som visar vad studenterna anser om lärarnas ämneskompetens respektive pedagogiska 
kompetens. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Mycket
dålig

Dålig Varken /
eller

Bra Mycket
bra

P
ro

ce
nt

Reguljär

Distans

 
Diagram 11: Studenternas bedömning av lärarnas ämneskompetens. 
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Diagram 12: studenternas bedömning av lärarnas pedagogiska kompetens. 
 
Lärarnas ämneskompetens är enligt en klar majoritet i båda studentgrupperna bra eller mycket 
bra, 88% inom reguljär och 87% inom distans. När det gäller pedagogisk kompetens märks en 
tydlig skillnad mellan grupperna då 56% inom (r) svarar bra eller mycket bra jämfört med 
87% inom (d). En grupp på 20% inom (r) svarar att lärarnas pedagogiska kompetens är dålig. 
 
De reguljära studenterna uttrycker också i intervjuerna att de är mycket nöjda med lärarnas 
ämneskompetens. De flesta lärarna har mycket av s k erfarenhetsbaserade kunskaper vilket 
inger förtroende och  skapar intresse hos studenterna. Många lärare saknar dock pedagogisk 
utbildning vilket, enligt några studenter, leder till vissa brister i undervisningen men detta ses 
inte som ett särskilt stort problem. Lärarnas gedigna ämneskunskaper anses till viss del 
kompensera bristerna i pedagogisk kompetens. Ett par studenter menar dock att det är stor 
skillnad mellan olika ämnen. I vissa ämnen, ofta liktydigt med teoretiska ämnen, eftersträvar 
lärarna en dialog med studenterna medan det inom praktiska ämnen ofta blir mer förmedlande 
och styrd undervisning. Organisatoriska problem som schemaläggning etc kopplas av några 
studenter till lärarnas avsaknad av pedagogisk utbildning. Det påpekas också att många lärare 
är relativt unga och i en del fall yngre än studenterna men detta ses inte heller som något 
större problem. Det är deras kompetens som är avgörande för studenternas upplevelser av 
kvalitet. På följande sätt uttalar sig två reguljärstudenter: 
 

I vissa ämnen vill de mer att vi ska ha en dialog medan det i praktiska  
ämnen blir mer – gör så här, mer traditionellt. (…) Många av lärarna är  
ju också f.d. brandmän utan lärarerfarenhet. Men jag tycker det är bra  
att de har erfarenhet jämfört med lärare som läst nåt de inte varit med om. 

 
Vi har ju en lärare som är yngre än mig – men ska du komma och lära mig  
men samtidigt så kan han ju och då får man skita i hur gammal han är. Han  
vet ju mer än vad jag gör så då får ju jag snällt lyssna. Jag tycker att det  
är väldigt bra lärare.    

 
Distansstudenterna å andra sidan är överlag mycket nöjda med lärarna både när det gäller 
ämneskompetens och pedagogisk kompetens. Deras varierande bakgrund ger en bra helhet där 
deras olika kunskaper kompletterar varandra. Några studenter pekar även här på fördelen med 
lärare som har egna erfarenheter att falla tillbaka på vid undervisningen. Lärarna anses vara 
konsekventa i sin PBL-strategi där dialog uppmuntras i grupp och i processdagbok. En student 
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anser att diskussionsutrymmet begränsas i vissa situationer, vilket gör att olika åsikter och det 
kritiska förhållningssättet inte ges tillräckligt med plats. Denne distansstudent säger följande: 
 

Jag tycker om att få högt i tak hos lärarna. Har man en åsikt så blir man inte  
nerklankad, en del tar det personligt, nästan taggarna utåt, det är lite  
småjobbigt som elev. Man måste få ifrågasätta vissa tekniker. Jag ser  
det när jag jämför två lärare. 

  
Lärarnas tillgänglighet och bemötande får överlag positiva siffror. Att tillgängligheten är 
bra/mycket bra svarar 68% inom (r) och 73% inom (d). En grupp som motsvarar 20% inom 
reguljär förhåller sig dock mer negativ till lärarnas tillgänglighet. Studenterna är klart nöjda 
med lärarnas bemötande vilket uttrycks i siffrorna 88% inom (r) och 87% inom (d). 
 
Sist men inte minst har studenterna bedömt den kommunikation som förekommit mellan 
studenter och lärare och även där är det överlag positiva resultat. 88% av reguljärgruppen och 
77% av distansgruppen betecknar kommunikationen som bra eller mycket bra. 
 
I intervjuerna framgår att reguljärstudenterna är mycket nöjda med lärarnas bemötande och 
den kommunikation som sker mellan lärare och studenter. De berättar att relationen till dem 
präglas av öppenhet, dialog och humor. Följande citat av två reguljärstudenter får förtydliga 
denna beskrivning: 
 
 (…) Lärarna är måna om att vi trivs, alltid trevliga och ser till att det är en bra  

stämning.  
 
Lärarna är alltid lätta att få tag i och prata med. Jag har aldrig varit med att man  
kommit fram till en lärare och vill prata och de sagt nej. Man är alltid välkommen  
och de svarar på frågor. Det är bra kommunikation, vi kan komma till  
lärarrummet och snacka fem minuter och de blir inte sura. 
 

Distansstudenterna talar mindre om lärarnas bemötande och tillgänglighet men de betraktar 
överlag lärarnas feedback som stödjande och inspirerande. 
 
Studenterna har i enkät och intervjuer ombetts att utifrån fyra vanligt förekommande 
lärarkategorier36välja en eller två som passar in på de lärare de haft i sin undervisning. För 
jämförelsens skull har de intervjuade lärarna fått placera in sig själva i den eller de två 
kategorier de tror studenterna har placerat dem. Följande resultat kan utläsas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Lärarkategorierna är hämtade från Mårald &Westerberg. Nätuniversitetets studentnytta. Slutrapport 1 från en 
3-årig utvärdering. Evalutation Reports No 18. Umeå Centre for Evaluation Research. (UCER), 2006. 
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Tabell 6: Studenternas och de intervjuade lärarnas placering av de sistnämnda i fyra alternativa lärarkategorier, 
n=40  
 
Lärarkategori 

 
Dist. stud. 

% 

 
Reg. stud.  

% 

 
Dist. lärare 

Antal 

 
Reg. lärare 

Antal 
 
Traditionell lärare: 
En traditionell lärare förmedlar innehåll 
och förståelse för ämnet samt bekräftar 
klart och tydligt huruvida studenternas 
inlärning är tillfredsställande. 

 
20 

 
20 

 
0 

 
2 

 
Handledande lärare: 
En handledande lärare som genom uppgifter, 
tips och vägledning inspirerar studenterna 
att själva söka kunskap och gå utöver sitt 
vanliga sätt att tänka. 

 
76 

 
73 

 
3 

 
1 

 
Omvårdande lärare: 
En omvårdande lärare som genom att upp- 
märksamma och bekräfta alla studenter 
skapar studiemotivation och ett trivsamt studieklimat. 

 
16 

 
20 

 
1 

 
1 

 
Dialoginspirerande lärare: 
En dialoginspirerande lärare som initierar 
uppgifter och samtalsämnen som väcker 
studenternas intresse för kollektivt utbyte 
och diskussion om ämnet. 

 
76 

 
27 

 
1 

 
0 

 
Reguljärstudenterna gör i intervjuerna olika bedömningar av i vilken lärarkategori de placerar 
lärarna. Alla fyra kategorier, dvs traditionell, handledande, dialoginspirerande och 
omvårdande finns representerade. På följande sätt uttalar sig en reguljär student: 
 

Inte traditionell. Handledande absolut, tips och vägledning där vi själva får  
början av snöret och sen är det upp till oss att mata in och det är jättebra.  
(…) Omvårdande, tycker jag. De håller koll på oss så att vi mår bra och att vi 
 förstår. 

 
Några distansstudenter anser att lärarna är handledande medan andra menar att alla kategorier 
finns representerade. Två distansstudenter uttrycker sig så här: 
  

En lärare är handledande och två mer traditionella.  
 

Handledande lärare stämmer bra. De är inte traditionella lärare. De uppmanar  
oss att ifrågasätta allt och lära oss med hjälp av det och söka egna sätt.  
 

Basgruppen som resurs för studenternas lärande 
Under detta tema har studenterna fått svara på frågor i enkäten som behandlar huruvida 
gruppen ses som en resurs för den enskilde studentens lärande och trivsel. Frågor kring hur 
kommunikationen i gruppen har fungerat samt vilka former den haft har också berörts. Nedan 
visas diagram över studenternas syn på huruvida basgruppen/studiekamraterna varit viktig för 
deras lärande. 
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Diagram 13: Studenternas syn på huruvida basgruppen/studiekamraterna varit viktiga för deras lärande 
 
I diagrammet framgår att 92% av reguljärstudenterna och 67% av distansstudenterna anser att 
gruppen och studiekamraterna varit viktiga för deras lärande. Något lägre siffror föreligger 
inom distansgruppen, som också inrymmer en grupp, 13%, som förhåller sig mer negativ till 
gruppens betydelse. 
 
Vid intervjuerna beskriver reguljärstudenterna gruppens betydelse i mycket positiva ordalag. 
Tillsammans får de fler perspektiv genom att erfarenheterna och tolkningarna varierar hos de 
olika gruppdeltagarna. Detta blir, enligt studenterna, särskilt tydligt vid arbete med 
problemlösande uppgifter. Det handlar också om att de tillsammans via diskussion har 
möjlighet att reflektera över sitt lärande. De flesta grupperna sägs fungera bra medan någon 
grupp håller sig lite utanför de övriga. Andra fördelar med gruppen är den trygghet som över 
tid utvecklas, vilket medför att studenterna i större utsträckning jämfört med i hela klassen 
vågar framföra och pröva sina egna åsikter. Tydliga kopplingar görs också till det kommande 
yrket inom räddningstjänsten, där det mesta arbetet sker i grupp. Att arbeta i grupp under 
utbildningen är därför, enligt studenterna, en nödvändig förberedelse för arbetslivet genom 
den träning man får i samarbete och problemlösning. Nackdelar som påtalas med mycket 
arbete under lång tid i en särskild grupp är att det tar lång tid innan man lär känna alla i hela 
klassen och att man lätt kan ta eller tilldelas en roll och därmed fastna inom särskilda 
kompetensområden. Därför pekas det också på fördelar med gruppbyten där nya 
grupprocesser kan leda fram till andra utmaningar som i sin tur kan vara 
kompetensutvecklande. Följande citat kommer från två reguljärstudenter: 
 

Det är mycket enklare om man är i en grupp när man skall lösa en uppgift.  
Alla ser det på olika sätt och slår man ihop sina skallar så får man lite  
olika lösningar. Man fastnar inte i samma hjulspår som man gör när man  
sitter själv. (…) Vi pratar mycket med varandra i gruppen, utvärderar  
ganska mycket så vi vet till nästa gång hur vi lärt oss bäst. (…) Nackdelen  
är att man har fått sin roll i gruppen och att man gör det man är bra på hela  
tiden istället för att göra  andra saker som man inte är så bra på, som man  
kanske skulle göra i andra grupper där det finns andra egenskaper.  
 
Gruppen är absolut ett stöd för i verkliga livet i räddningstjänsten är man ju  
en grupp. (…) Hela arbetet i räddningstjänsten är ju ett grupparbete. Att  
redan nu arbeta i grupp är ju en stor fördel inför kommande arbete där ute.  
Bolla idéer och hjälpa varandra. 
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Enkätens resultat går i linje med vad distansstudenterna uttrycker i intervjuerna. Några talar en 
hel del om gruppens betydelse som stöd för den enskildes lärande. De möts vid s k 
uppstartsmöten via Adobe Connect där gruppens problemställningar, s k lärfrågor, diskuteras, 
arbetar sedan i huvudsak själva med uppgifterna för att sedan mötas vid s k  avslutningsmöten, 
där redovisning och diskussion sker. Ibland hålls också s k mellanmöten på nätet där frågor tas 
upp och en avstämning av det pågående arbetet sker. De som är mer positiva till gruppen talar 
om hur de ganska ofta kontaktar varandra för att få tips och stöd i sin sökning och bearbetning 
av litteraturen. De pekar också på gruppdeltagarnas olika erfarenheter i form av studier och 
yrken vilket gör att de erfarenhets- och kunskapsmässigt kompletterar varandra. Den spontana 
kontakten sker ofta via telefon eller Msn eftersom dessa verktyg ger möjlighet till snabbare 
kommunikation. Andra talar inte så mycket om gruppens betydelse för lärandet utan mer om 
att lära sig fungera och förstå sin roll i gruppen. De pekar vidare på de 
kommunikationssvårigheter som finns, trots tillgång till olika IKT-verktyg, och att 
gruppkontakten inte prioriteras av alla p.g.a. arbete och andra åtaganden. Det faktum att 
mycket gruppkommunikation över nätet bygger på skrift är en annan faktor som gör att några 
väljer att minimera sina kontakter. Detta beroende på svårigheter att formulera sig skriftligt. 
Nedan följer citat från två distansstudenter: 
 

Gruppen gör att jag klarar av utbildningen bättre. Kommunikationen bara  
med läraren skulle inte vara lika bra. Jag har mycket hjälp, de kompletterar  
min kunskap. Alla har olika erfarenheter, högskola, yrkeserfarenheter. Vi  
kompletterar varandra bra. 

 
Sen är det att vi pratar inte så mycket på Adobe-grupprummet. Folk vill  
inte binda fast en tid. (…) Msn kör vi istället. Den som är inte haj på  
skrivning drar sig för att skriva och svara. De som är haj håller konversationen  
vid liv. Det blir inte så mycket av det hela. (…) Inte speciellt bra  
kommunikation på nätet, mycket bättre kontakt när vi är här. 

 
Även när det gäller studenternas trivsel är det fler bland reguljärgruppen som betonar gruppen 
som vikig faktor, 96% jämfört med 77% i distansgruppen. Både grupperna beskriver 
kommunikationen i basgrupperna som bra eller mycket bra. 96% inom (r) och 80% inom (d). 
 
I intervjuerna är den genomgående tendensen att de reguljära studenterna trivs bra med sin 
grupp. De flesta pekar på att de hamnat i grupper som fungerar bra och där en positiv 
stämning mellan deltagarna i sin tur gynnar gruppens arbete. Det påtalas dock att det finns 
grupper där trivseln inte riktigt är på topp pga irritation och slitningar mellan vissa studenter. 
En reguljär student säger följande: 
 

Gruppen är jag positiv till. Våran grupp har fungerat väldigt bra. Sen vet jag  
att det finns grupper som inte är lika bra, att det finns folk där det inte riktigt  
klickar. Att folk är irriterade på varann, alla kan ju inte vara kompisar med alla. 

 
Även bland distansstudenterna är det flera som i intervjuerna pekar på gruppens betydelse för 
deras trivsel på utbildningen. De talar om god stämning och att de har roligt tillsammans i 
respektive grupp. Följande citat av en distansstudent ger uttryck för detta. 
 
 Jag trivs pga gruppmedlemmarna. (…) Jag trivs och har roligt med gruppen.  
 
På frågan vilka kommunikationsformer och hjälpmedel som de använder, nämner  
reguljärstudenterna å ena sidan framförallt fysiska möten och telefon och i mindre 
utsträckning e-mail och diskussionsforum. Distansstudenterna å andra sidan använder mest 
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telefon och chatforum och i mindre utsträckning e-mail, videokonferenser och 
diskussionsforum. 

CuRSnet som resurs för studenternas lärande 
Som tidigare nämnts tillhandhålls via CuRSnet flera resurser som aktuell information gällande 
undervisningen, inlämningsmappar, frågelåda, diskussionsforum, kursmaterial i form av 
introduktionsmaterial, PowerPoints, filmer, föreläsningar och övriga instruktioner samt länkar 
till litteratur. Studentgrupperna har egna klassrum och även forum där de basgruppvis kan 
diskutera kursinnehållet. I frågelådan ställer studenterna egna undervisningsrelaterade frågor 
och både lärare och studenter går in och svarar. Aktuell debatt är ett diskussionsforum där 
aktuella frågor som rör utbildningsinnehållet behandlas. Lärarna formulerar minst en gång per 
månad en angelägen frågeställning vilken diskuteras av studenterna. I dessa forum 
förekommer kortare och längre inlägg och ibland leder diskussionen fram till något längre 
diskussionstrådar. Under respektive kurskonferens återfinns kursrelaterade diskussionsforum 
exempelvis diskussion kring LSO i kursen Säkerhet och samhälle. Studenterna uppmanas att 
skriva ett inlägg och att besvara minst två av kamraternas inlägg. Diskussionen har framförallt 
formen av att frågor ställs och besvaras. Inga längre diskussionstrådar kan noteras.  
 
I enkäten har studenterna svarat på frågor kring deras egen aktivitet på CuRSnet och i vilken 
utsträckning utlagd information och deltagande i diskussionsforum har bidragit till deras 
lärande. De har även fått möjlighet att uttrycka önskemål om portalens innehåll dvs om det är 
något de vill ha mer av alternativt mindre av. Till sist har de också bedömt den tekniksupport 
som tillhandahålls inom CuRSnet. 
 
En klar skillnad märks i studenternas vanor att ta del av utlagd information. 48% inom  
reguljärgruppen jämfört med 80% inom distansgruppen är inne på CuRSnet varje dag för att 
hålla sig ajour med det aktuella informationsflödet. 40% inom (r) och 13% inom (d) är inne 3-
4 ggr per vecka. På frågan huruvida informationen som finns utlagd har bidragit till deras 
lärande svarar 60% ja inom (r) och 87% inom (d). 40% (r) respektive 13% (d) förhåller sig 
mer negativ till betydelsen av denna information. 
 
Deltar i diskussionsforum gör 80% av reguljärstudenterna någon gång per månad medan 
distansstudenterna uppvisar följande spridning i aktivitet: 
 
7  %  deltar varje dag 
13%  deltar 1-2 ggr /vecka 
27%  deltar 3-4 ggr /vecka 
20%  deltar varannan vecka 
33%  deltar någon gång / månad 
 
4% av (r) menar att deltagandet i diskussionsforum i hög eller mycket hög grad har bidragit 
till deras lärande medan motsvarande siffror för (d) är 27%. Resterande 73% anser således att 
detta bidragit till deras lärande i låg eller mycket låg utsträckning. 
 
I det följande ges exempel på vad reguljärstudenterna önskar se mer av alternativt mindre av i 
CuRSnet. 
 

Gärna matsedel för veckan 
 

Att länken till prov/inlämning försvinner så snart man skickat in det. Så att det 
inte ligger kvar hela tidsfristen. Man kan lätt missuppfatta och tro att ens prov 
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inte registrerats då. Att man kan se INKORG i maillänken, så att man slipper 
gå in hela tiden och kolla om man har mail i inboxen eller ej. Att man kan göra 
en bättre mail-lista, nu måste man först gå in på deltagare för att klicka i vem 
man vill skicka till, istället så skulle man kunna ha en personlista i mailprogrammet. 

 
Visa resultat och uppgifter tydligare. 

 
Tydligare information om lektionssal samt vilken utrustning som ska användas. 

 
Fungerande SMS-tjänst vid exempelvis inställd lektion. Att lärarna rättar ens 
uppgifter i inlämningsmappen och att dom mailar när så är gjort. 

 
Mer vägledning och förklaring om var du kan hitta t.ex. utlagda uppgifter från lärarna. 
 

I det följande ges exempel på önskemål som har lämnats av distansstudenterna. 
 

CuRSnet som arbetsverktyg känns i vissa fall väldigt svårjobbad. Inte så logiskt 
tänkt när info och uppgifter ska hittas. Lägg ner diskussionsforum och låt mig 
lägga tiden på att koncentrera mig på det som är viktigt, ämnesområdena. Det 
känns inte speciellt upphetsande att läsa åsikter som är hämtade direkt från 
kurslitteraturen som jag nyss har läst. Det som är intressant i en diskussion 
är egna erfarenheter och tips, t.ex. vid rökdykning. 
 
Tydligare information. 
 
Videoföreläsningar. 
 
Mindre diskussioner och mer inspelade föreläsningar. 
 
Föreläsningar, PowerPoint och liknande som vi kan se när vi vill. 

 
När det gäller den tekniksupport som tillhandahålls så bedömer 44% av  reguljärstudenterna 
och 33% av distansstudenterna den som bra. En grupp på 12% av (r) anser den vara av dålig 
kvalitet. 

Studenternas uppfattningar om attityder till genus inom utbildningen  
Brandmannayrket med dithörande utbildningar har genom åren dominerats av män. Det är 
förhållandevis mycket få kvinnor som arbetar inom yrket och även få som går SMO-
utbildningen, även om ett ökat intresse bland kvinnor kan skönjas under senare tid. Vilka 
attityder är det då som råder bland studenter och lärare gällande hur man betraktar frågan om 
genus i relation till yrke och utbildning? 
 
I den reguljära gruppen som inrymmer 32 studenter finns två kvinnor. Vid intervjuerna talar 
man om att dessa frågor tagits upp både vid introduktionsdagar samt kontinuerligt vid 
handledningssamtal. Från skolans och lärarnas sida är det enligt studenterna ett tydligt 
budskap som förmedlas, nämligen att ingen form av diskriminering får förekomma inom 
utbildningen och att män och kvinnor skall betraktas som helt jämställda. Det förekommer 
inte heller, enligt dessa, några uttryck för diskriminering även om jargongen av en del 
beskrivs som relativt ”grabbig” och lik den som några beskriver som ”lumpenaktig”. De 
menar ändå att stämning och jargong är mjukare än vad de förväntade sig vid starten av 
utbildningen. Några studenter berättar dock att det finns individer som ibland har uttryckt 
värderingar som inte rimmar med de som uttalas inom utbildningen. Det handlar om attityder 
som nedvärderar kvinnor och personer med annan sexuell läggning än de själva har. Att de 
fysiska kraven är lika för män och kvinnor anser de vara självklart men några menar att 
kvinnornas fysiska kompetens ibland blir en aning för fokuserad bland vissa manliga 
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studiekamrater vilket kan leda till ökad press hos kvinnorna. De intervjuade studenterna ser 
överlag positivt på att fler kvinnor kommer in i utbildningen och i yrket. Andra kvaliteter och 
normer skulle då, enligt dessa, prioriteras på ett helt annat sätt jämfört med idag då en stor 
majoritet av män gör att det är få föreställningar om yrket som utmanas. På följande sätt 
uttrycker sig en reguljär student:  
 
 Vi har pratat ganska mycket om det och de har ju anpassat ganska  

mycket så att det ska passa alla. Tjejerna vill ju inte att det ska göras  
någon skillnad. Sen är det ju en ganska grabbig stämning här, som i ett  
fotbollslag eller lumpen. (…) Lärarna försöker nog förändra synen  
men man kan inte komma ifrån via filmer mm att mycket är mer  
anpassat för män. Man har inte behövt ändra nåt, t.ex utrustning, tidigare  
då det bara var män. 

 
I distansgruppen med 19 studenter finns en kvinna. I intervjuerna talar de om att genusfrågor 
har behandlats en hel del i utbildningen och att lärarna är mycket positiva till blandade 
grupper med både kvinnor och män. Studenterna beskriver också överlag attityderna bland 
studenterna som mycket positiva och det förekommer inte, enligt dessa, någon form av 
diskriminering. Några uttrycker att lika kravnivåer som snarare får höjas än sänkas är viktigt 
och sedan spelar det inte någon roll om det är män eller kvinnor. Andra talar om fördelar med 
könsmässig blandning genom att olika dimensioner och kvaliteter därigenom tillförs gruppen. 
En distansstudent säger följande: 
 

Det blir nog en annan dimension i gruppen, desto fler dimensioner  
desto bättre. Desto mer kan du hjälpa, desto mer intressant blir det som  
grupp också. I klassen är det jättebra attityder, de säger ungefär som  
jag. Huvudsaken är att de klarar kraven, sen skiter vi om det är tjej eller  
kille.  

Studenternas uppfattningar om deras inflytande i ut bildningen 
Studenterna medverkar som nämnts i centrala utvärderingar och i muntliga och skriftliga 
lokala kursutvärderingar där de kan göra sin röst hörd. Nedan presenteras deras syn på hur de 
betraktar möjligheten att som enskild student påverka undervisningens upplägg och 
genomförande.  
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Diagram 14: studenternas uppfattningar om i vilken utsträckning de anser att de som enskilda kan påverka 
undervisningens upplägg och genomförande 
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Av diagrammet framgår att 40% i de båda grupperna anser att de i mycket låg eller låg grad 
kan påverka undervisningens upplägg och genomförande. Det är dessutom fler 
distansstudenter som menar att de kan påverka i hög eller mycket hög grad jämfört med de 
reguljära studenterna, 32% för (d) jämfört med 16 för (r). 
 

Analys tema 2 
Inledningsvis kan inga större skillnader noteras i studenternas motivation vid start och i de 
efterföljande utvecklingskurvorna under termin ett. Motivationen är hög för båda grupperna 
och de har överlag behållit den under terminen. Ett fåtal studenter i båda grupperna, varav 
något fler i distansformen, menar dock att den minskat vilket kan kopplas till de förväntningar 
och förutsättningar som de har i relation till utbildningens innehåll och krav. Studenterna 
anger i intervjuerna att deras förväntningar före start handlade om att utbildningen till 
övervägande del skulle ha en praktisk inriktning med konkreta och fysiska inslag och att de 
teoretiska inslagen skulle vara begränsade till omfattningen. Olika bakgrund gällande yrkes- 
och studieerfarenhet, familje- och livssituation samt olika framtida yrkesplaner påverkar dock 
både förväntningar och upplevelserna av utfallet. Det finns en grupp med erfarenhet från 
räddningstjänsten, vilken är större inom distansformen, som har högre förväntningar gällande 
teoretiska inslag och de ser de praktiska momenten mer som repetitioner av tidigare förvärvad 
kunskap. En viss studieovana finns även representerad i denna grupp, vilket gör att några av 
dessa menar sig ha svårare att tillgodogöra sig teoretiskt inriktade kunskaper. Sedan finns en 
mer studievan grupp med erfarenheter från högskolestudier, vilka återfinns inom båda 
studieformerna, som anser att de teoretiska momenten är relativt enkla och att kraven bör öka. 
En tredje grupp där de flesta återfinns i reguljära gruppen har sina gymnasiestudier i relativt 
färskt minne och de betraktar kunskapskraven, både praktiska och teoretiska, som något för 
lågt ställda särskilt inom de praktiska momenten. I sistnämnda grupp är det också en del som 
uttrycker att de vill ha fler praktiska inslag, men ej på bekostnad av de teoretiska. Två 
tredjedelar av samtliga studenter anser sig dock nöjda med balansen mellan teori och praktik. 
Sammantaget återfinns det således olika grupper av studenter med olika förväntningar och 
förutsättningar, vilket återspeglar sig i delvis olika upplevelser av utfallet av undervisningen.  
 
Om man bedömer grupperna var för sig så finns en uttalad uppfattning i reguljärgruppen att 
kraven är något för låga medan åsikterna inom distansformen är precis tvärtom. De senares 
synpunkter bör dock relateras till att fler distansstudenter anser sig studieovana, att de i 
mycket högre utsträckning arbetar vid sidan om och att de befinner sig en annan 
familjesituation. En slutsats är dock att utbildningsansvariga och lärare inom utbildningen i 
det stora hela har lyckats med att motsvara studenternas förväntningar och även med att 
anpassa utbildningen till deras förutsättningar vilket tillsammans medverkat till att 
motivationen bibehållits under terminen.     
 
När det gäller studenternas bedömning av undervisningsupplägg och specifika kursinslag kan 
några viktiga skillnader noteras även om det på många punkter också råder samstämmighet. 
Överlag ges goda eller mycket goda omdömen medan några inslag tycks få ett sämre gensvar 
hos framförallt distansstudenterna.  
 
Genomgångar av utbildningens mål liksom kvaliteten på litteraturen får relativt goda 
omdömen, även om det finns grupper av studenter inom båda formerna som efterlyser mer av 
båda dessa inslag. Reguljärstudenterna är överlag mer nöjda med balansen mellan det 
individuella respektive det gruppbaserade arbetet jämfört med distansgruppens studenter. De 
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är också mer positiva till centrala kursinslag som föreläsningar, seminarier och 
gruppuppgifternas utformande. Då distansutbildningen är i en inledningsfas och den reguljära 
utbildningen i en betydligt mer etablerad fas kan vissa skillnader i studentnöjdhet rimligtvis 
kopplas till detta faktum. Ansvariga för distansformen har visserligen ”paketerat om” en hel 
del av innehållet i nya former men kort förberedelsetid och brist på erfarenhet av 
distansutbildning medför att de får prova sig fram och över tid justera de olika 
undervisningsinslagen. Detta är också något som påtalas som en nödvändighet av 
distanslärarna. Fler och mer ingående nätbaserade föreläsningar efterfrågas av studenterna, 
liksom andra typer av seminarier och gruppuppgifter som medger mer enskilt arbete. Här 
verkar det som om lärarnas intentioner om att stimulera kommunikation och samverkan 
mellan gruppmedlemmarna delvis går emot distansstudenternas vilja då flera av dem gärna ser 
att arbetet i högre grad individualiseras. Dessa delvis motsatta förhållningssätt måste belysas 
och det handlar om att balansera och eventuellt konfrontera utbildningens visioner om 
samverkan och kommunikation med studenternas synsätt på lärande samt deras livsvillkor på 
hemorten.  
 
Medan i princip samtliga studenter är nöjda med utformandet av praktiskt inriktade uppgifter 
och relativt nöjda med de teoretiska uppgifterna kan ett sämre utfall noteras när det gäller de 
problembaserade uppgifterna. Drygt hälften av studenterna menar att de är av god kvalitet. 
Detta utfall har diskuterats i tidigare analys men nämnas bör att en del studenter även här 
efterfrågar ett mer individuellt utrymme. Några efterlyser också mer konkreta och 
verklighetsnära fall att arbeta med samt pekar på vissa brister hos handledarna gällande deras 
förhållningsätt i PBL-processen Även detta utfall bör bli föremål för diskussion inom båda 
studieformerna där utbildningens mål, syfte och kunskapssyn liksom idéerna bakom PBL 
behandlas.  
 
Majoriteten av distansstudenterna bedömer närträffarna som betydelsefulla för deras lärande 
och motivation, men mer anmärkningsvärt är ändå att 20%, dvs tre studenter inte anser detta. 
Deras ställningstagande kan ha sin grund i flera orsaker, bl.a. i tidspressad tillvaro och syn på 
lärandet som enbart en individuell process. Även om det är få studenter som har denna åsikt så 
bör det vara angeläget att i grupperna lyfta diskussionen kring hur de ser på träffarnas 
betydelse och hur de eventuellt kan förbättras. 
 
När studenterna betraktar utbildningen och undervisningen under termin ett i relation till de 
allmänna målen så ger reguljärstudenterna även här överlag högre omdömen jämfört med 
distansstudenterna. I endast två av de enskilda målen råder det omvända förhållandet och det 
är ’söka, granska, värdera och bearbeta information’ och ’arbeta och dokumentera i projekt’. 
Att distansstudenterna ger högre omdömen i dessa fall har sin rimliga förklaring i att de i 
betydligt större utsträckning arbetar ensamma och dessutom med skriftlig inriktning. Genom 
distansformens annorlunda förutsättningar och konstruktion ges dessa studenter mer 
möjligheter att utveckla nämnda förmågor. 
 
De reguljära studenterna tycks i högre grad mena att de utvecklar förmågor som att diskutera 
och samarbeta. Är då detta ett utfall som tyder på att det är svårare att kommunicera och 
samarbeta på distans? Den fysiska närheten till varandra inom reguljär utbildning talar för att 
det förhåller sig så och än så länge kan inte IKT- tekniken sägas ha hittat fullgoda verktyg som 
ersätter det fysiska mötet. Detta faktum påtalas också av flera studenter och lärare och de 
sistnämnda pekar därför på nödvändigheten av att förhållningssätt och undervisningsupplägg 
ständigt måste uppdateras. Distanslärarna menar dock att den enskilda studenten blir mer 
synliggjord inom distansformen genom en tydligare inriktning på individuell kommunikation 
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med varje student. Men frågan om hur man ytterligare kan stimulera kommunikation och 
samarbete i gruppen bör vara angeläget att ytterligare fördjupa sig kring inom 
distansutbildningen. 
 
Andra centrala mål, som förmåga att reflektera och att ta eget ansvar, samt göra egna 
ställningstaganden tillgodoses i hög utsträckning enligt båda grupperna i undervisningen. 
Däremot visar siffrorna att arbetet med att öka förståelsen för bl.a. etnisk mångfald och 
jämställdhet mellan kvinnor och män inte fullt ut nått ända fram. Studenterna anger i 
intervjuerna att dessa frågor kontinuerligt behandlas men att det ändå i viss mån förekommer 
värderingar bland några studenter som inte stämmer överens med utbildningens uttalade mål. 
Här finns således möjligheter att ytterligare fördjupa detta arbete vilket också tar sin början 
via interna fortbildningsinsatser för lärare som bl.a. sker under hösten 2008.   
 
På frågor om vilka kunskapsformer och aspekter som uppmuntras i undervisning respektive 
examination får förståelse och tillämpning av kunskaper höga omdömen i båda grupperna. 
Lärarna betonar också dessa delar som viktiga när de talar om kunskap och lärande och 
resultaten visar att dessa aspekter blir väl tillgodosedda inom undervisningen. Däremot 
uppvisar andra resultat som berör problemlösning och kritiskt förhållningssätt mer spretiga 
omdömen. Reguljärgruppen anser överlag att problemlösning uppmuntras i undervisning och 
examination medan distansgruppen är mer negativ. Olika aspekter av detta problem har redan 
vid tidigare analyser diskuterats. När det gäller huruvida ett kritiskt förhållningssätt betonas så 
får detta relativt låga siffror i båda grupperna. Detta resultat kan rimligtvis kopplas till de 
lärarroller som iscensätts i undervisningen men även till konstruktionen av olika uppgifter. 
Samtliga lärare talar om ambitionen att vara handledande och dialoginspirerande men några  
pekar också på svårigheten att vara konsekvent i sin lärarroll. De menar att de ibland faller 
tillbaka till ett mer förmedlande förhållningssätt där ”sanningar” klargörs med följd att 
studenternas utrymme för kritisk granskning begränsas. Studenterna menar att detta i högre 
grad förekommer hos lärare som undervisar inom de praktiskt inriktade kurserna. Några lärare 
påtalar också att vissa motsättningar finns mellan olika ämnesföreträdare gällande kunskaps- 
och lärandesyn. Denna problematik bör genom gemensamma pedagogiska diskussioner 
belysas genom att innehåll och metoder problematiseras, målen tolkas och realiserad 
undervisning  analyseras.  
 
Studentgruppernas bedömning av examinationerna gällande omfattning, variationsformer och 
relevans gentemot utbildnings- och kursmål är relativt god. Några reguljärstudenter menar 
dock att de teoretiska kraven bör vara högre. Detta positiva resultat är intressant framförallt i 
jämförelse med åsikter som framförs av de reguljära lärarna. De menar nämligen att stora 
brister råder inom flera kurser med måltolkningar och examinationskriterier som antingen 
saknas eller är mycket otydliga. Detta leder, enligt dem, fram till en bedömning som i stora 
drag anses vara alltför godtycklig. Dessa delvis motsatta åsikter tyder på att mål- och 
kriteriediskussioner har ett alldeles för litet utrymme både bland lärare och mellan lärare och 
studenter. Det kan antas att studenterna här lever i tron att lärarna besitter en outtalad förmåga 
att göra objektiva bedömningar av studenternas prestationer. Mot bakgrund av beskrivet 
förhållande  rekommenderas därför att tid avsätts för gemensamma mål- och kriteriesamtal. 
 
Sandöskolan som studiemiljö får av studenterna överlag mycket goda omdömen. Viktiga 
resurser för studenternas lärande som framförallt lyfts fram är övningsfälten och biblioteket, 
men även övriga delar som fysisk arbets- och träningsmiljö får goda vitsord. Att 
distansstudenterna i relativt låg grad anser att de saknar en kontinuerlig tillgång till denna 
studiemiljö har uppmärksammats i tidigare analys. Nämnas bör dock att när de skall ange vad 



65 

de i första hand saknar så handlar det framförallt om närhet till lärare och studiekamrater och 
inte till materiella resurser. Detta resultat tyder på att distansstudenterna inte lyckas uppnå en 
helt tillfredsställande kommunikation på nätet trots tillgång till IKT-verktyg och pedagogiska 
hjälpmedel som processdagbok, diskussionsforum samt Adobe Connect-möten. Det är dock  
för tidigt att redan efter en termin dra några slutsatser. Det handlar om att teknik och 
pedagogiska resurser måste utvecklas ytterligare men också om att studenternas 
förhållningssätt måste problematiseras genom ytterligare pedagogiska diskussioner i de olika 
basgrupperna. Utveckling av kommunikation och samverkansformer på nätet är inte något 
som utvecklas till fullo under en termin, utan detta är ett förändringsarbete som ständigt måste 
hållas igång.  
 
Basgruppens betydelse för studenternas lärande och trivsel har till viss del uppmärksammats i 
tidigare analys men några ytterligare aspekter tas upp i detta avsnitt. Inom den reguljära 
gruppen uttrycks i stort sett bara positiva synpunkter, då arbetet och erfarenhetsutbytet i grupp 
sägs gynna förmågan att reflektera, lösa problem och kritiskt granska. Den trygghet som över 
tid skapas i gruppen medför att studenterna vågar uttrycka sig och pröva sina ståndpunkter 
tillsammans med andra. Inom distansgruppen är man också positiv till basgruppens betydelse 
av delvis liknande orsaker, men här pekas det i större utsträckning på omständigheter som gör 
att kommunikation och arbete i grupp inte riktigt fungerar som de vill. Gemensam 
nätkommunikation prioriteras i olika grad av studenterna pga bl.a. arbete vid sidan om och 
skriftlig kommunikationsförmåga. Då studenterna inom distansformen får anses utgöra en mer 
heterogen grupp gällande bakgrund dvs ålder, studie- och yrkeserfarenhet, samt 
familjesituation, jämfört med distansgruppens studenter, tycks detta påverka realiserandet av 
en aktiv och levande samarbetskultur.  
 
Distansformens begränsning i fysisk närhet gör att dessa studenter utnyttjar CuRSnet i 
betydligt högre grad än de reguljära studenterna. Utlagd kursinformation sägs bidra till 
studenternas lärande i båda grupperna men framförallt för distansstudenterna. Deltagande i 
diskussionsforum sker mycket sparsamt inom reguljära gruppen och inom distansgruppen 
tycks detta forum prioriteras i mycket varierande grad, alltifrån deltagande flera gånger per 
vecka till någon gång per månad. Diskussionerna i CuRSnet bidrar inte, enligt 
reguljärstudenterna till deras lärande medan en av fyra distansstudenter menar att så sker. 
Många distansstudenter anger att de inte prioriterar detta forum utan ser istället att fler 
föreläsningar läggs ut. I detta sammanhang kan det även konstateras att antalet diskussioner i 
både aktuell debatt och kursrelaterade ämnen inte är speciellt omfattande. Inte heller kraven 
på inlägg och kommentarer får anses vara speciellt krävande. Detta utfall har lyfts fram 
tidigare och det tyder på att många distansstudenter pga andra förpliktelser föredrar mer 
tidseffektiva undervisningsformer. Dessa åsikter kan relateras till synpunkter i andra 
sammanhang där en utökad dialog ses som angeläget för att stimulera studenternas lärande. 
Här framträder således delvis motsatta synsätt, vilka har sin grund i både kunskaps- och 
lärandesyn och de ramfaktorer som omgärdar studierna på hemorten.     
 
Lärarnas ämneskompetens respektive pedagogiska kompetens har behandlats i tidigare analys. 
När det gäller deras tillgänglighet och bemötande får detta genomgående positiva omdömen. 
Det är till och med så att distanslärarnas tillgänglighet anses vara större jämfört med de  
reguljära lärarnas. Detta resultat ger en positiv motbild till ovanstående förhållande där vissa 
brister i kommunikationen kan påtalas. Distansstudenternas positiva inställning kan relateras 
till distanslärarnas uttalade ambition att upprätthålla en levande dialog både med den enskilde 
studenten men även med basgruppen som helhet. Redan vid inledningsskedet hade lärarna en 
tydlig målsättning att ge snabb feedback via mail inom 24 timmar och de tar även emot 
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telefonsamtal under arbetstid. Dessa förhållningssätt hos lärarna har medverkat till ovan 
angivna positiva resultat. 
 
Distansstudenterna bedömer företrädesvis sina lärare som handledande och dialoginspirerande 
medan de reguljära studenterna menar att deras lärare framförallt kännetecknas som 
handledande i sin roll. Nämnas bör också att alla kategorier förekommer när grupperna gör 
sina bedömningar. De intervjuade lärarnas egna bedömningar av sina egna roller ger vid 
handen att distanslärarna å ena sidan ser sig som företrädesvis handledande med viss 
förskjutning åt både omvårdande och dialoginspirerande. De reguljära lärarna å andra sidan 
betraktar sig själva framförallt som traditionella med inslag av handledande och omvårdande 
roller. En jämförelse visar att distansformens lärare och studenter därmed är mer överens i 
bedömningen utifrån dessa kategorier. Distanslärarnas bedömningar av sig själva som 
handledande har förmodligen sin grund i medvetna ställningstaganden som gemensamt vuxit 
fram ur de många pedagogiska diskussioner som genomförts innan utbildningens start men 
även under första terminens gång. 
 
Det är låga siffror gällande studenternas bedömning av den tekniksupport som tillhandahålls 
inom CuRSnet. Detta förhållande bör vara relativt enkelt att råda bot på då portalen i övrigt 
uppvisar både djup och bredd i utbudet. En del studenter menar dock att de upplever vissa 
svårigheter att navigera inom portalen vilket kan bero på ovana med IKT-baserade system 
men också på att information och instruktioner inte nått fram i tillräckligt hög utsträckning. 
Detta tyder på att dessa delar kan förbättras inom utbildningen.      
 
Uttalade mål kring etnisk mångfald och jämställdhet får anses uppfyllda då dessa frågor 
kontinuerligt behandlas i undervisningen. Inom utbildningen förmedlas, enligt studenterna, en 
tydlig viljeinriktning, vilken tycks ha ökat medvetandet hos studenterna om dessa delar. Med 
tanke på rådande köns- och etniska fördelning bland studenterna är det av vikt att 
diskussionen kring dessa områden även fortsättningsvis prioriteras.  
 
Relativt låga siffror framkommer kring studenternas syn på inflytande i utbildningen. Detta 
enkätresultat kommenteras dock i mycket ringa omfattning i intervjuerna där studenterna 
istället överlag pekar på god kommunikation med lärarna. Några distansstudenter nämner 
dock i andra sammanhang att de påtalat vissa brister i anpassningen av distansformen gällande 
hänsyn till tid och rum när studierna skall ske men att någon förändring inte skett under 
terminens gång. De låga siffrorna väcker därför vissa frågor huruvida kursutvärderingarna 
följs upp och i vilken utsträckning återkoppling sker till studenterna.  
 

Resultat tema 3: Lärarrollen i distansutbildningen jämfört med inom 
reguljär utbildning 
Detta tema behandlar lärarnas egna upplevelser av rollen som undervisande lärare inom 
SMO.  Inledningsvis presenteras distanslärarnas beskrivningar följt av de reguljära lärarnas 
beskrivningar.  

Lärare vid distansutbildningen 
Distanslärarna diskuterar bl.a. den handledande lärarrollen, betydelsen av tillgänglighet, nya 
utmaningar som ökad användning av IKT-verktyg, mer skriftlig kommunikation och lärarens 
ökade frihetsutrymme men också andra typer av krav jämfört med campusundervisning. 
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Distanslärarna beskriver lärarrollen som handledande och dialoginspirerad. Det handlar om att 
via kontinuerlig dialog skapa en stödjande studieatmosfär där studenterna uppmuntras, 
utmanas och vägleds i sitt eget sökande av kunskap. En del undervisningsinslag har i 
dagsläget karaktären av förmedling, men en tydlig strävan återfinns hos dessa lärare att 
komma bort från den traditionellt förmedlande lärarrollen. 
 

Man blir istället en handledande lärare. Har ni tittat på hemsidan och letat där. 
Inte ge dem svaren, utan ge motfrågor till deras egna frågor. Både handledande 
och dialogbaserad för att väcka diskussion. 

 
Någon menar dock att det är lätt att falla in i en alltför omvårdande lärarroll då distansformen 
inbjuder den engagerade läraren att i allt för stor utsträckning vilja se eleverna och bemöta 
deras frågor med omfattande och snabb respons. En annan lärarröst uttrycker å andra sidan 
önskemål om att vilja vara ännu mer omvårdande i sin lärarroll. Det handlar således om att 
lärarna i detta skede av distansutbildningens genomförande arbetar med att hitta en balans 
mellan olika typer av lärarroller som harmonierar med deras övriga undervisningsstrategi. 
 
Lärarna anser att deras tillgänglighet är minst lika god som inom reguljär form, men det 
handlar om en annan slags tillgänglighet. Inte att vara fysiskt anträffbar i klassrum och 
lärarrum och förväntas svara på frågor i alla möjliga sammanhang, utan det innebär att erbjuda 
vägledning och god respons via mail, telefon, processdagbok och / eller olika diskussionsfora. 
När studenterna kommer med sina frågor via nätet får de som regel svar inom ett dygn. 
Lärarna ser en viss frihet i detta arbetssätt då de kan välja tider under arbetsdagen och veckan 
då de kommunicerar med sina studenter. En skillnad i möjligheter att vara tillgänglig på nätet 
föreligger dock, då lärarna i varierande grad är bemannade på distansundervisning, alltifrån 
50%-100%. Detta kan i längden innebära vissa problem då studenterna inte är medvetna om 
dessa lärares olika förutsättningar, utan gör jämförelser av hur mycket tid och omfattning av 
respons som lärarna ger respektive basgrupper. 
 

Denna grupp har det fantastiskt förspänt genom alla forum. Dom kan jag vara med 
jämt. Jag är mycket mer uppbunden i skolbunden form, inkastad i flera klasser och 
lektioner. 

 
Jag gillar distansformen där frihet kopplas till ansvar, där jag kan välja när jag 
arbetar. 
 
Olika responstid mellan lärarna. Vi tänker lite olika. Jag är som en morsa, 
jag är alldeles för snabb och omhuldande. Jag kan ju lätt hjälpa dig med praktiska 
problem, prata med den och den och även ge snabb respons på inlämningar. Det 
kommer ju att bli ett problem i längden. Dom ser ju ganska stora skillnader i hur 
vi jobbar. Jag har dock poängterat att vi har olika förutsättningar, nån har 100% 
fokus medan andra arbetar 50% eller är inblandad i närundervisning också. 
 

Kontakten med studenterna beskrivs på olika sätt och på olika nivåer, grupp- och individuell 
nivå. Någon uttrycker att kontakten med studenterna är sämre inom distansformen, vilket till 
en början yttrade sig i viss frustration över att inte veta hur det egentligen gick för deras 
studenter när de var på hemmaplan. Det är dock den spontana kontakten på gruppnivå som 
framförallt saknas. En annan röst talar istället om att kontakten med den enskilde studenten 
generellt sett är mer omfattande på distans. Detta anses inte bara positivt rent 
undervisningsmässigt utan innebär även att lärarna till viss del blir insatta i studenternas 
livssituation på hemorten. Samtidigt finns det studenter som tycker att det är svårt att 
kommunicera via nätet och telefon och istället föredrar de den fysiska kontakten. 



68 

Sammantaget pekar dock dessa utfall på att den personliga relationen mellan lärare och 
studenter är något tydligare inom distansformen jämfört med inom reguljär form. 
 

På reguljär kan man ta en fika, gå en snurr, och se eleverna vad de gör vid datorn 
eller i fiket, morsa och fråga dem hur det går. Det är en stor skillnad. Man har en 
helt annan kontakt med eleverna. (…) Man har dock inte kontakt med alla individer 
på reguljär utan det är mest på gruppnivå. 

 
Det blir en annan kontakt som inte skulle ske om det var på skolan. Det blir två 
olika sorts närhet som jag får. Jag får en men tappar en. Jag har aldrig vetat så 
mycket om deras familjer och liv tack vare processdagboken där de berättar 
om mycket. 

 
En annan skillnad som nämns mellan studieformerna är distanslärarnas större benägenhet att 
överlämna ansvaret till studenterna. Distansformens struktur hjälper visserligen till men 
distanslärarna är också, enligt deras mening, i högre grad inriktade på att låta studenterna 
ansvara för många praktiska delar, som att boka studiebesök, lära sig navigera i CuRSnet osv. 
Att delegera en hel del ansvar till studenterna är också något som ökar motivationen enligt 
dessa lärare. 

Det är stor skillnad i många såna saker, lite curling, man fixar studiebesök, bokar 
bilar och sånt. Det ordnas och donas mycket med sånt som eleverna skulle kunna 
ordna själva. Att få ta ett eget ansvar men här tar man ansvaret ifrån dem. På distans 
går inte det, det går inte att boka 21 olika räddningstjänster, det får dom ordna 
själva och det lyckas alla ordna. Detta är den del som tar bort motivationen att 
man hela tiden blir matad med alla saker. 

 
Användning av olika IKT-verktyg sker i mycket större omfattning inom distansen. De 
använder fler funktioner inom CuRSnet samt även andra kommunikationsprogram som 
Adobe Connect. Detta medför högre krav på distansstudenterna då dessa förväntas tillägna sig 
olika IKT-baserade verktyg och funktioner. I motsvarande grad ökar kraven på lärarna som 
kontinuerligt måste ta till sig nya kunskaper inom IKT, dels för att upprätthålla en god och 
stimulerande undervisning via nätet, dels för att fortsättningsvis utveckla nämnda 
undervisning. 
 
Distansundervisningen är i hög utsträckning en skriftlig kultur, då en stor stor del av 
kommunikationen sker via skriftliga inlägg i diskussionsforum, processdagbok och mail. 
Andra fora där muntlig kommunikation utnyttjas är inom Adobe Connect och via telefon. Att 
en större tyngdpunkt vilar på skriftliga inslag ökar kraven inte bara på studenterna utan även 
på lärarna att ta till sig stora mängder texter och att formulera sina egna texter i form av 
inlägg, kommentarer och övrig textbaserad feedback. Lärarna anser att det från början av 
denna termin blev för mycket skrivbaserade inlämningsuppgifter, vilket man successivt 
arbetat med att balansera upp med andra former av uppgiftsupplägg. Lärarna menar också i 
detta sammanhang att man måste vara medvetna om studenternas olika förutsättningar för att 
tillgodogöra sig och arbeta med skriftlig kommunikation när man formulerar uppgifter och 
prov. Det är också mycket viktigt att informationen som ges via nätet är tydligt utformad då 
det är svårare att snabbt nå ut med reviderad information. En ökad skriftlig betoning ökar 
således enligt lärarna arbetsbelastningen och det anses ganska betungande att under långa pass 
sitta vid datorn och ge skriftlig respons till studenterna. Å andra sidan ger arbetet efter en tid 
viss rutin, vilket ökar effektiviteten men också kvaliteten. Detta arbete ställer höga krav, men 
det är en annan form av krav jämfört med läraruppdraget på campus. På frågan om vilken 
undervisningsform som är mest krävande ges detta svar som exempel: 
 

Både ock! Mycket att läsa och rätta, kommentera, det ställer sina krav. Det är 
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inte alltid man orkar sitta sina timmar och göra detta. Samtidigt får man rutin på 
detta också. Det är andra krav att stå framför 35 elever och ha en förmedlande 
lektion, vara påläst och ha ett innehåll för 3 timmar. Få frågor och svara direkt. 
Det är krävande på olika sätt. 

 
Lärarna har fått frågan om inom vilken undervisningsform de trivs bäst och vad de menar att 
detta beror på. Samtliga tre lärare svarar efter viss fundering att distansformen tilltalar dem 
mest just nu. De ser dock för- och nackdelar med båda formerna. Den direkta dialogen och 
responsen ses som en fördel inom reguljär form, medan dialogen med den enskilda studenten 
ses som mycket positivt inom distansen. Någon uttrycker att det bästa med distansformen är 
att den ger både frihet och tillfredsställer den sociala dimensionen, då lärarna har frihet att 
planera in sin egen kontakt med studenterna under läsperioderna men också får den sociala 
kontakten med studenterna via närträffarna. En distanslärare säger så här: 
 

Jag skulle nog inte vilja ha distans utan lärträffar. Jag skulle inte bara kunna 
sitta framför datorn och träffa elever bara över nätet. Det är optimalt med 
lärträffar som vi har. (…) jag har tidigare sagt att jag har världens bästa jobb 
men nu har jag ett ännu bättre jobb med distansformen. 

 
En annan fördel med distansen är att de kan arbeta mer i en handledande lärarroll jämfört med 
inom reguljär form där den förmedlande lärarrollen, enligt deras mening i större utsträckning 
lever kvar. Att ta del av och utnyttja olika IKT-verktyg ses även som positivt av någon lärare. 
 
Avslutningsvis beskriver lärarna flera fördelar med att arbeta i distanslärarlaget, vilka handlar 
om dess storlek, förändringsbenägenhet och tidigare erfarenhet. Distanslärarlaget är 
förhållandevis litet med endast tre lärare jämfört med ca 8-10 lärare inom reguljära formen 
vilket underlättat möjligheten till kommunikation. Personkemin, engagemanget och viljan till 
förändring inom laget anses också ha haft betydelse för möjligheten att utveckla 
distansutbildningen. På följande sätt uttalar sig två distanslärare: 
 

Sen funkar relationen mellan oss i arbetslaget så bra som det kan göra. Det är 
svårt att få en grupp att fungera bättre. Personkemin fungerar oerhört bra och 
vi kompletterar varandra mycket bra. Vi accepterar nog varandras brister och 
kvaliteter. 

 
Vi har haft många pedagogiska diskussioner i laget, ifrågasätta, varför gör vi 
så här? Ingen prestige och stor lyhördhet. 

 
De nämner också betydelsen av den erfarenhet som finns inom gruppen från SMO, vilket 
underlättat arbetet med planering och genomförande av distansutbildningen. 

Lärare vid reguljär utbildning 
Hur beskriver då reguljärlärarna sin arbetssituation och den lärarroll som de befinner sig i? En  
varierad bild målas upp då de ombeds att beskriva den lärarroll de iscensätter i 
undervisningen. Allt från läraren som ser sin roll som väldigt blandad med inslag av 
omvårdande och handledande funktioner via den omvårdande läraren till läraren som 
betraktar sig själv som traditionell lärare. I följande citat ges ett lärarexempel: 
 

Jag tror att jag är ganska handledande, dialoginspirerad skulle man kanske 
också vara. Jag tror att jag har rätt mycket av alla. (…) Jag tror inte att eleverna 
placerar in mig i en traditionell lärarroll. Fast jag kan själv tycka att jag faller 
tillbaka till den. 
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Trots intentioner om förändrade lärarroller och undervisningsstrategier uttrycks det att man 
ofta faller tillbaka till en förmedlande roll. Det diskuteras mycket kring behovet av mer dialog 
och reflektion, men i praktiken är det fortfarande en hel del förmedling via föreläsningar, 
sämre med uppföljningar och relativt otydliga examinationer. Svårigheter att bryta med 
förmedlarrollen kopplas till den starka tradition av ’görande på rätt sätt’ som, de menar 
präglat räddningstjänsten över tid. Det vill säga att traditionen styr över vad som uppfattas 
som rätt och fel, vilket anses tydligare inom vissa ämnen. På följande sätt uttrycks detta av en 
lärare: 
 

Gammal traditionell förmedlarroll, det pratas mycket, men fortfarande är det 
läsning och föreläsning. Det är låga krav och vi är dåliga på att följa upp och 
examinera. Ursprunget finns i the doers inom räddningstjänsten. Det är svårare 
att diskutera att göra saker på olika sätt, reflektera är svårare. Fortfarande mycket 
förmedling och arbetsuppgifter och examinationsformer är trubbiga. 

 
De ser dock positivt på sina ämneskunskaper och att få hålla på med de ämnen som de är 
intresserade av och kunniga inom. Ämneskompetensen bland undervisande lärare varierar 
alltifrån de som har långa utbildningar, lång erfarenhet till de som är internutbildade inom 
Räddningsverket. Eftersom SMO-utbildningen inte fullt ut kan betraktas som en skolkultur  
finns det enligt lärarna vissa brister när det gäller pedagogisk kompetens. 
 
Någon uttrycker också fördelen med den direkta kontakten med eleverna och att få vara med 
om den påverkansprocess som undervisningen medför. 
 

Jag får hålla på med det jag är intresserad av och får arbeta med elever, vara 
med och påverka dem. 

 
Lärarna lyfter fram både positiva och negativa delar med att mer eller mindre ständigt vara 
tillgänglig för studenterna. Det direkta samtalet med studenterna är både givande då en bättre 
dynamik uppstår jämfört via nätet, men också mer ansträngande, då det är svårare att 
tidsmässigt hantera en ständigt sinande ström av studentfrågor. De ser här fördelar för 
distanslärarna som med hjälp av nätburna kommunikationsverktyg och med viss självdisciplin 
kan begränsa ett ibland alltför omfattande och trivialt flöde av studentfrågor. 
 
Bland de reguljära lärarna utrycks överlag en önskan om ökad dialog och bättre samsyn inom 
lärarlagen för att därigenom förändra och utveckla verksamheten. Inom lärarlagen råder delvis 
brist på tid, utrymme och intresse, vilket gör att man betraktar nödvändiga förändringar som 
svåra att genomföra. Mellan olika ämnesgrupper råder också delvis olika meningar om 
relationen mellan teoretiska och praktiska moment huruvida och i så fall på vilka sätt de skall 
relateras till varandra. Olika syn finns också när det gäller hur ansvaret skall fördelas mellan 
lärare och studenter. En lärare uttrycker sig så här: 
 

Jag kan känna en dialogbrist. (…) Vem är med i denna stora omvälvning? I 
lärarlaget finns inte tiden, utrymmet och intresset hos alla utan det blir mer 
lunchdiskussioner. 

 
En annan lärare säger följande: 
 

Alla lärare är färgade och har sina egna erfarenheter, infallsvinklar. Det gäller att 
synka detta mellan lärare vilket skulle kunna fungera bättre än vad det gör. Man 
har sin syn som man anser vara det rätta inom en del ämnen. Förståelsen att teori 
och praktik måste gå ihop, skapa en förståelse mellan dessa delar, mer hand i hand. 
Nu jobbar vi mer mot varann. 
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En tredje lärare nämner följande: 
 

Ingen homogen lärargrupp, olika syn på upplägg, läraransvar mm. En del lärare 
är mycket mer  omhändertagande och för lite ansvar krävs av studenterna. 
 

Från ett sidoperspektiv betraktar de upplägget inom distansformen som eftersträvansvärt då 
det anses gynna studenternas lärande på ett bättre sätt än det som de använder inom reguljär 
form. De talar om möjligheten att på samma sätt som inom distansformen utveckla en 
tydligare handledarroll där studenterna får utrymme att reflektera mer över sina kunskaper. 
En lärare formulerar sig så här: 
 

Vi borde också kunna organisera detta. Handledarrollen att få eleverna att 
reflektera över…metakognitionen. (…) Jag skulle vilja prova på det 
arbetssättet. Det är många som är avundsjuka på distanslärarna. Jag skulle 
tycka att det var roligt med kaoset, flera terminer samtidigt, splittrade 
arbetsinnehållet samtidigt som det är tungt också. Man vill prova på, se och 
få det bekräftat om mina elever uppnår resultatet med ett sånt arbetssätt. 

 
Samtidigt som en förändring ses både som nödvändig och önskvärd menar man att steget är 
mycket stort att ta och för att göra detta behövs förutom ovan nämnda delar bättre stimulans 
och pedagogisk styrning uppifrån. Två lärare uttalar sig i följande citat: 
 

Vem är med i denna stora omvälvning, (…) för det är ett otroligt stort ingrepp 
med förändring av arbetssätt. 
 
Det behövs en styrning uppifrån för att förändra inriktning och utbildning men ej 
teoretisk, vi måste få tid att grotta oss i pedagogiska frågor som rör våra frågor och 
teman. Ingen dyr konsult utan en handledare och att vi får tid. 

 
 
I samtal om nödvändiga förändringar framkommer också att lärarna upplever viss osäkerhet  
kring anställningstrygghet och som exempel nämns att arbetslagens processledare är vikarier 
på sina positioner och även som lärare, vilket skapar otydlighet och brist på kontinuitet inför 
en eventuell förändringsprocess. En känsla uttrycks i detta sammanhang att lärarna på något 
sätt är utbytbara. Lärarna har också många uppdrag vid sidan om undervisningsuppdraget 
vilket tar en hel del tid i anspråk. Samtidigt betonas det att med ett mer individuellt och 
handledande arbetssätt behövs det mer resurser. Dessa aspekter uttrycks på följande sätt: 
 

Det är märkligt att båda processledarna i båda arbetslagen är vikarie som 
processledare och vikarie som lärare. (…) Alla gör mycket vid sidan om 
lärarjobbet, vilket är olyckligt. Lärarna ät utbytbara, är känslan. Kontinuitet 
är viktigt, vilket delvis saknas. Brister i planering, vilket är en organisatorisk 
fråga leder ibland till kort om folk. Ett mer individuellt upplägg som vi 
eftersträvar leder till ett ökat behov av lärare. Kvalitet i undervisningen 
leder till ökade resurser. 

 
Flera lärarröster gör dock gällande att det råder hög lojalitet bland lärargrupperna, vilket 
ibland sker på bekostnad av hög arbetsbelastning och att andra delar blir lidande, vilket 
framkommer i nedanstående uttalande. 
 

Vi är oerhört lojala, hoppar in för varandra, men det blir ibland på bekostnad av 
annat.  Vi har en ganska hög arbetsbelastning. 
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Analys tema 3 
Båda lärargrupperna uttrycker medvetna intentioner och ambitioner kring undervisning och 
lärande, men där distanslärarna företrädesvis talar om möjligheter och fördelar inom 
distansformen pekar de reguljära lärarna ofta på flera ramfaktorer som begränsar utvecklingen 
av undervisningen i önskvärd riktning. Medan distanslärarna beskriver lärarrollen som 
framförallt handledande och dialoginspirerande så menar reguljärlärarna att de trots andra 
ambitioner ofta faller tillbaka till en traditionell roll. Distanslärarna beskriver en målmedveten 
anpassning av undervisningen till distansformen, vilket för dem bl.a. handlar om att skapa 
tillgänglighet, synliggöra studenterna, delegera ansvar, tillägna sig nödvändig IKT-kompetens 
och sist men inte minst utforma skriftliga och muntliga kommunikationsformer och uppgifter 
som tar hänsyn till framförallt studenternas men även lärarnas förutsättningar och villkor. Det 
betonas att detta arbete är ett pågående utvecklingsarbete vilket innebär att pedagogiska 
samtal och teknikuppdatering utgör viktiga ingredienser. De reguljära lärarna betraktar 
distansupplägget som något att eftersträva men pekar bl.a. på starka traditioner inom 
räddningstjänsten gällande kunskaps- och lärandesyn, stora lärarlag, tidsbrist, ointresse och 
avsaknad av pedagogisk styrning som faktorer som verkar hämmande för pedagogisk 
utveckling. De pekar dock även på fördelar med reguljärformen som bl.a. snabbare och mer 
dynamisk kommunikation. 
 
I lärarnas beskrivningar framgår vidare att studieformerna ställer olika krav på lärarna. 
Distanslärarna kommunicerar framförallt på distans, vilket bl.a. medför att de i högre grad 
arbetar med skriftlig kommunikation, att de kommunicerar mer med den enskilde studenten 
och att de ständigt tvingas uppdatera sig inom IKT. Denna kommunikation på nätet ger enligt 
lärarna större frihet att i tid och rum utforma sitt arbete men är också arbetsmässigt 
betungande. Den sociala dimensionen, dvs den spontana kontakten med basgrupperna anses 
till viss del bli tillfredsställd genom de närträffar som genomförs på Sandö. Kraven på 
reguljärlärarna handlar om att i betydligt högre grad hålla i undervisning med föreläsningar 
och genomgångar inför stora grupper och att mer eller mindre ständigt vara tillgänglig för 
studenternas frågor. 
 
Distanslärarna uppger att de samarbetar och diskuterar mycket i sitt lärarlag, medan de 
reguljära lärarna talar mer sparsamt om dessa aspekter. De senare pekar snarare på att olika 
synsätt råder mellan olika ämnesföreträdare och att pedagogiska diskussioner i stort sett 
saknas. Distanslärarna uttrycker också att de trivs mycket bra med arbetet i 
distansutbildningen, medan några av de reguljära lärarna menar att de gärna skulle vilja byta 
studieform. 
 
Den generella bilden av de olika lärarlagen kan sammanfattas som att distanslärarlaget 
kännetecknas av ambition, samarbete och visioner medan de reguljära arbetslagen mer präglas 
av ambition, tradition och status quo. Detta utfall kan relateras till följande aspekter. Planering 
och genomförande av distansutbildningen medförde en möjlighet till revidering av tidigare 
pedagogiska tankegångar inom SMO. Denna möjlighet kan också sägas ha utnyttjats på ett 
konstruktivt sätt, då flera nya idéer formulerats och även realiserats inom utbildningen. Att få 
delta i planering och genomförande av denna nya utbildning har säkerligen inneburit ett stort 
ansvar och ett ansträngande arbete men också varit positivt utmanande vilket resulterat i ovan 
nämnda kännetecken för distanslärarlaget. 
  
De har vidare haft goda resurser i form av andra ekonomiska ramar, haft förmånen att arbeta i 
ett förhållandevis litet lärarlag med breda studie- och yrkeserfarenheter och haft god assistans 
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av Sandöskolans lärstödscentrum, vilket tillsammans medverkat till den positiva 
utvecklingsspiral som kännetecknar deras lärarlag.  

Avslutande reflektioner 
I detta avslutande avsnitt diskuteras ett antal övergripande aspekter, vilka bygger på tidigare 
analyser i utvärderingen.  

SMO en utbildning med framtidsperspektiv 
SMO-utbildningen har funnits under relativt kort tid. När den lanserades 2003 var det en 
bredare utbildning, jämfört med tidigare, där delvis nya synsätt gällande kunskap och lärande 
gjorde sig gällande. Det handlade bl.a. om ett tydligare betonande av studenternas ansvar för 
lärandet, deras förståelse, samarbetsförmåga och aktiva kunskapssökande. Dessa synsätt 
präglar också idag till stor del lärarnas samtal kring undervisningens genomförande. På 
många punkter har man även lyckats realisera dessa synsätt, vilket inte minst märks genom 
satsningen på PBL i undervisningen. Både lärare och studenter uttrycker en medvetenhet 
kring idéerna bakom PBL och menar också att denna metod i hög grad är förenlig med 
innehållet i utbildningen. Idag är utbildningen mitt inne i en förändring som handlar om att 
möta nya behov av s k flexibelt lärande bland dagens studenter. Det handlar om att skapa 
virtuella lärmiljöer där kommunikation och samarbete på ett särskilt sätt betonas som viktigt 
för att gynna studenternas lärande på distans. Genom upprättandet av ett väl fungerande 
lärstödscentrum och ett konstruktivt samarbete mellan distanslärare och IKT-pedagoger har 
man kommit en bra bit på väg mot målet att erbjuda levande studiemiljöer på nätet. Det kan 
också noteras att distansutbildningen kännetecknas av hög framtidstro då inblandade lärare 
ofta talar om möjligheter till förändring och utveckling. Sammantaget ger detta en bild av en 
utbildning som trots starka traditioner gällande kunskap och lärande ändå får anses ligga i 
framkant när det gäller medvetenhet om och förändringsbenägenhet gällande pedagogiska 
aspekter. 

SMO ur ett sociokulturellt perspektiv 
När man utifrån ett sociokulturellt perspektiv reflekterar över utvärderingens resultat kan det 
sägas återfinnas många inslag i utbildningen som stämmer väl överens med delar av denna 
teori. Inte minst är det flera inslag från PBL som går i linje med detta perspektiv. Till vissa 
inslag kan kopplingar även göras till kognitiv kunskaps- och lärandeteori. Utbildningen 
genomsyras nämligen via mål och lärarintentioner av en tydlig ambition att skapa lärmiljöer 
där ett aktivt lärande i grupp, kommunikation och sammanhang utgör centrala aspekter. En 
tydlig strävan finns också att förena teori och praktik för att därigenom öka studenternas 
helhetsförståelse. Problemlösning, kritiskt förhållningssätt samt egna ställningstaganden utgör 
viktiga delaspekter i denna strävan vilka syftar till att ge studenten en förståelse och 
handlingsberedskap inför den mångfald av situationer denne kan tänkas möta i sitt 
yrkesutövande. Ovan nämnda aspekter på lärande konkretiseras genom uppgifter med 
verklighetsnära problem och via tillgängliga resurser som t.ex. filmer, PowerPoints, litteratur, 
skriftliga och muntliga instruktioner, vilka är konstruerade utifrån ett tydligt PBL-koncept. De 
studerande uppmanas och stimuleras till att med hjälp av basgrupp och nämnda tillgängliga 
resurser aktivt erövra sina kunskaper. Dessa förhållningssätt stämmer väl överens med delar 
inom sociokulturell teori som menar att lärandet, dels är socialt, och dels är medierat. Det 
sistnämnda betyder att den lärande utnyttjar s k intellektuella redskap som t.ex. språk, film 
och dator för att tillägna sig kunskaper.   
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Den starka kopplingen mellan teori och praktik som framträder i utbildningen är också något 
som berörs inom sociokulturell teori. Där talas om att lärandet är situerat vilket innebär att det 
är viktigt att beakta betydelsen av de sammanhang där lärandet äger rum. Här kan man t.ex. 
diskutera skillnaden mellan att enbart inhämta teoretiska kunskaper i kontrast till teoretisk 
förståelse som följs av praktisk tillämpning, skillnaden mellan tillrättalagda mindre övningar 
på skolans övningsfält i kontrast till större larmövningar och skillnaden mellan tillrättalagda 
problemställningar kontra verklighetsnära fall i PBL-arbetet. 
 
Inom lärarlagen återfinns i linje med pedagogiska tankegångar inom PBL och sociokulturellt 
teori en strävan efter en handledande lärarfunktion, för att på så vis stimulera studenterna till 
eget sökande och egen erövring av kunskaper och färdigheter. Detta förhållningssätt föredras 
istället för förmedlande instruktioner och föreläsningar, samt ett alltför omvårdande 
förhållningssätt där studenterna serveras färdiga koncept. Genom handledarsamtal, 
diskussionsforum och seminarie-verksamhet i olika former eftersträvas en dialog där 
perspektivbyten och reflektion utgör viktiga aspekter av lärandet. Den strävan som finns att 
studenterna skall reflektera över sitt eget lärande vilket sker genom t.ex. 
processdagboksskrivande går i linje med ett kognitiv kunskaps och lärandesyn. 
 
Tittar man närmare på lärares och studenternas uppfattningar om den realiserade 
undervisningen kan det dels konstateras att olika synsätt på kunskap och lärande möts, dels att 
olika ramfaktorer aktualiseras vilket sammantaget påverkar utfallet. Undervisningen sägs 
nämligen inom vissa områden falla tillbaka till en alltför förmedlande inriktning vilket 
rimligtvis minskar utrymmet för studenternas eget ansvar, dialog och kritiska förhållningssätt. 
Det påtalas också framförallt inom de reguljära arbetslagen att olika synsätt på lärande görs 
gällande och att det anses svårt att uppnå gemensamma förhållningssätt. En stark tradition 
inom räddningstjänsten gällande hur man ser på kunskap och lärande sägs i detta 
sammanhang bidra till detta förhållande. 
 
En grupp studenter, framförallt inom distansformen, tycks också föredra förmedling av 
kunskaper, vilket kan kopplas till flera tänkbara orsaker. Dels kan deras tidigare 
studieerfarenheter ha bidragit till tydliga föreställningar om hur undervisning ska bedrivas, 
dels kan studieovana bidra till att både gruppbaserade och skriftliga uppgifter upplevs som 
ineffektiva och / eller ansträngande. Till detta tillkommer de ramar som framförallt omgärdar 
och inverkar på distansundervisningen i form av teknikbegränsning och tidsbegränsning. 
Tekniken ses trots goda IKT-resurser som begränsande framförallt när det gäller 
kommunikationen i basgrupperna. Det senare handlar dels om begränsad tid för praktiska 
moment vid närträffarna, dels om studenternas förpliktelser på hemorten i form av arbete och 
familj, vilket begränsar möjligheterna att kommunicera och samarbeta. Sammantaget leder 
detta fram till en bild där uttryckta mål, många lärares kunskapssyn och delar av 
undervisningen kännetecknas av ett sociokulturellt tänkande men där en mer behavioristiskt 
inriktad förmedlingstradition till vissa delar även fortsättningsvis sätter sin prägel.  

Olika studentgrupper – om pedagogisk styrning i rel ation till 
inverkande ramfaktorer 
Det skiljer inte speciellt mycket i medelålder mellan studentgrupperna, men man kan ändå 
konstatera relativt stora skillnader gällande bakgrund, förväntningar och föreställningar kring 
utbildningen, vilket inverkar på utfallet av undervisningen. Det handlar om grundläggande s k 
ingångsvärden där distansstudenterna i mycket högre grad är involverade i redan påbörjade 
livsprojekt som familjebildning och arbete. De reguljära studenterna är inte på samma sätt 
uppbundna till personer, orter och verksamheter vilket gör att de är mer anpassningsbara i 
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relation till utbildningens krav och förväntningar. Distansstudenternas förpliktelser gör å 
andra sidan att en del inte kan eller inte orkar prioritera kommunikation och samarbete i 
basgrupperna, vilket gör att det gemensamma lärandet kan vara svårare att uppnå.   
 
Inom distansgruppen utkristalliseras också som påpekats två grupper med olika 
studieförutsättningar. En relativt studievan grupp med högskolekurser i bagaget och en grupp 
med bredare yrkeserfarenheter framförallt från arbete inom räddningstjänsten. Mötet mellan 
dessa kan ses som givande då olika erfarenheter och kompetenser kompletterar varandra men 
kan också innehålla en problematik då olika utgångspunkter kan medföra att de fastnar i sina 
respektive positioner inom gruppen.  
 
Ovan nämnda resonemang kring olika förutsättningar utgör en utmaning för distanslärarna då 
de skall utforma en undervisning som är utmanande och utvecklande för alla. Hur ska man på 
ett konstruktivt sätt ta tillvara på alla de erfarenheter som inryms inom basgrupperna och hur 
skall man konstruera uppgifter som både stimulerar den studieovane och den studievane. En 
ytterligare fråga är hur långt man skall anpassa undervisningsupplägget till 
distansstudenternas förutsättningar och villkor på hemorten. I samband med dessa frågor kan 
det också konstateras att diskussionen huruvida utbildningen är att betrakta som 
helfartsstudier är en aning otydlig och att en del lärare är oklara i sina åsikter. Det är angeläget 
att dessa frågor ytterligare belyses genom vidare diskussioner inom ledning och lärarlag.  
 

Vad händer med yrkesidentiteten? 
I och med distansutbildningens genomförande har nya möjligheter öppnats upp gällande 
samarbete med lokala räddningstjänster och andra kommunala instanser. Innehållet i 
undervisningen kan på detta sätt relateras till verkliga förutsättningar och villkor som råder 
ute i landets kommuner. Med utgångspunkt i uppgifter och fall gör distansstudenterna 
kontinuerliga studiebesök och skapar på så vis kontaktytor med arbetslivet vilket rimligtvis 
gynnar ett utvecklande av yrkesidentiteten. Visserligen möter studenterna genom en del av 
sina lärare personer med rika erfarenheter från fältet, men genom kontakten med arbetslivet 
på hemorten får de även insyn i de konkreta verksamheterna. Det ges på detta sätt möjlighet 
till ökad förståelse för helheten gällande bl.a. riskbedömning, säkerhet och räddning på ett 
samhälleligt plan. Detta upplägg får också anses gynna samspelet mellan teori och praktik då 
studenterna får insyn i hur man ute i kommunerna hanterar dessa aspekter. Denna 
kontinuerliga koppling till arbetslivet får därmed betraktas som ett viktigt komplement till den 
praktik som genomförs under termin tre. 
 

Formulering och realisering – om utbildningens visi oner och mål i 
relation till praxis och förhållningssätt inom bran schen  
Inom räddningsverket formuleras mål för SMO-utbildningen, vilka sedan av lärarna 
transformeras till kurs- och momentmål. Dessa realiseras sedan i större eller mindre 
utsträckning i ett undervisningsinnehåll och med utvalda undervisningsmetoder ute i 
klassrummen, på övningsfälten och på nätet. Denna form av styrning får så småningom 
konsekvenser även ute på fältet genom att studenterna tar med sig sina kunskaper, färdigheter, 
och värderingar ut i yrkeslivet. Det har, som tidigare nämnts påtalats att en stark tradition 
fortfarande återfinns inom utbildningen som i stor utsträckning gör gällande att kunskaperna 
är givna och att lärande bäst sker genom förmedling. Det handlar framförallt om att tillägna 
sig de rätta färdigheterna medan teoretisk förståelse, problematisering, skriftlig framställan 
samt kritiskt förhållningssätt anses vara av betydligt mindre värde. Detta synsätt sägs inverka 
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på samarbetet mellan lärarna, vilket uttrycks inom reguljära formen, och till viss del även 
bidra till att den pedagogiska utvecklingen av verksamheten går långsamt. Samtidigt anger 
vissa studenter att de genom studiebesök och praktik ute i kommunerna också möter dessa 
synsätt och att de inte alltid möter förståelse för deras sätt att tillägna sig yrkeskunskaperna. 
Här möts således olika värderingar om hur utbildning och närliggande verksamheter skall 
bedrivas. Vilken syn på kunskap och lärande och vilka värderingar som skall ligga till grund 
för utbildning och samhälleliga verksamheter bör därför kontinuerligt vara föremål för 
problematisering och diskussion bland utbildningsanordnare, branschfolk, lärare och 
studenter.   

Kan man utbilda brandmän på distans? 
Sist men inte minst bör några ord sägas utifrån rubrikens och titelns fråga som också 
återkommer som grundläggande frågeställning i vissa diskussioner. Utifrån de resultat som 
presenterats så är det mycket som talar för att denna studieform medger detta och dessutom 
med bibehållen kvalitet. Med målmedvetna och ansvarsfyllda studier på hemorten, ett 
distansupplägg där kommunikation och samarbete stimuleras, en kontinuerlig utveckling av 
IKT-resurserna samt komprimerade och effektiva närträffar erbjuds studenterna en 
utbildningsvariant som så här långt får anses tillgodose både efterfrågad teoretisk förståelse 
och praktiska färdigheter. Till detta skall sedan läggas de möjligheter till samarbete med olika 
kommunala verksamheter som studieformen medger, vilket rimligtvis ytterligare förstärker 
förståelsen för yrkesroll och identitet samt utbildningens innehåll i relation till omgivande 
samhälle. Denna aspekt gör det även möjligt att tala om att ytterligare kvaliteter tillfogas 
utbildningen och att relationen teori och praktik i ännu högre utsträckning förstärks. Då 
distansutbildningen fortfarande är i sin linda är det dock av vikt att inga kortsiktiga slutsatser 
dras redan efter en termin, utan att kontinuerliga utvärderingar och uppföljningar genomförs. 
Det får också ses som angeläget att distansformen tilldelas extraresurser ytterligare en tid för 
att därigenom stimulera det pedagogiska samtalet och det pågående utvecklingsarbetet.  
 
I detta sammanhang bör några ord nämnas om de särskilda utmaningar som distansutbildning 
innebär.37 I resultaten framträder ju en något motsägelsefull bild, där distanslärarna å ena 
sidan överlag är mycket nöjda med implementeringen av PBL på distans, men de menar också 
att förbättringar kan göras när det gäller studenternas interaktion med varandra. Studenterna å 
andra sidan befinner sig i en position där deras förutsättningar, förpliktelser och studiekrav 
skall förenas, vilket gör att de prioriterar, som de ser det, tidseffektiva arbetsmetoder där 
kommunikation och samarbete i gruppen till viss del blir lidande. En del betraktar även PBL-
konceptet som onödigt tidskrävande och föredrar hellre mer snabba förmedlande 
undervisningsmetoder. Frågan som väcks är hur man genom olika stimulerande åtgärder kan 
få studenterna att i ännu högre utsträckning se fördelarna med ett ökat samarbete, vilket enligt 
både PBL och ett sociokulturellt lärande, är grundläggande för lärandet. En del av problemets 
lösning ligger eventuellt i konstruktionen av uppgifter där betydelsen av flera perspektiv för 
att nå helhetsförståelse i högre grad bör betonas. Det handlar om att förankra ett synsätt, där 
alla utifrån sina erfarenheter, positioner och tillgängliga kunskapskällor inser att de tillför 
viktiga delar i en slags tänkt helhetsbild. Att uppgifterna uppmanar till kunskapssökande inte 
bara i kurslitteraturen utan även via observationer, intervjuer, enkäter ute i olika verksamheter 
i samhället medför rimligtvis också att fler och rikare perspektiv framträder. Ett ökat ansvar 
för den enskilde att redovisa och argumentera för hela basgruppens arbete via t.ex. 

                                                 
37 För ytterligare fördjupning kring förutsättningar inom distansutbildning se exempelvis Östlund, Berit. Vuxnas 
lärande på nätet – betingelser för distansstudier och interaktivt lärande ur ett studentperspektiv. 
Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete nr.23. Umeå: Umeå universitet, 2008. 
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tvärguppsredovisningar bör också öka den enskilde studentens intresse av att interagera med 
basgruppen. För att ytterligare betona kommunikationens och interaktionens betydelse kan 
detta ges större utrymme i samtal och processdagböcker där de uppmanas att reflektera över 
sitt lärande i grupp.    
 
Det finns även delar i utvärderingens resultat som tyder på att vissa områden inom den 
reguljära utbildningen behöver reformeras. Här kan man i efterhand fråga sig varför denna 
nysatsning inte omfattade även den reguljära formen. Nu framträder ett slags vi- och dom-
territorium, vilket inte skapat motsättningar men däremot ett upplevt avstånd mellan dessa 
lärargrupper. Detta är inte till fördel för utbildningen som helhet och därför kan det 
rekommenderas att en gemensam satsning görs där båda utbildningsvarianterna finns med. 
Några tänkbara förslag, vilka bör stimulera samarbetet och öka utbildningens 
handlingsberedskap är följande:  
 
Ett fördjupat samarbete i form av kontinuerliga pedagogiska samtal mellan lärare inom de 
båda studieformerna skulle rimligtvis kunna utgöra ett viktigt forum för att stimulera 
utvecklingsarbetet inom båda varianterna. Det finns avsevärda kvaliteter inbyggda i både 
struktur, upplägg och lärarkompetens inom både studieformerna, vilket gör att ett 
erfarenhetsutbyte bör vara mycket fruktbart. Man kan här tänka sig någon form av 
studiecirkel där ett par lärare tar på sig ett ledaransvar och att man bjuder in experter vid 
behov.  
 
I anslutning till ovan nämnda bör man inom utbildningen sträva efter att fler gemensamma 
målsättningar utarbetas för båda studieformerna. Det kan handla om gemensam policy för 
exempelvis IKT och PBL där lärares och studenters kompetens skall utvecklas mot bestämda 
mål. Tydligare målsättningar och riktlinjer gällande examination och bedömning bör också 
utarbetas av ledning och företrädare för arbetslagen, vilket skulle underlätta lärarnas arbete 
med måltolkning, provkonstruktion, betygskriterier och slutlig bedömning av studenternas 
prestationer.   
 
Det pedagogiska ledarskapet alltifrån ledning – processledare – lärare bör stimuleras genom 
tydligare pedagogisk styrning och ökad prioritering av tid och resurser för pedagogiska 
samtal. De olika gruppernas respektive ansvar för och delaktighet i utbildningens 
utvecklingsarbete bör också klargöras ytterligare. 
 
Ett sätt att ta sig an utvecklingsarbete kan vara att arbeta enligt en s k aktionslärande- eller 
aktionsforskningsmodell, där lärare med eller utan assistans av experter, genom reflektion, 
aktion och utvärdering prövar olika konkreta förändringar (aktioner) i undervisning och övrig 
verksamhet.  Detta sätt att bedriva förändringsarbete är relativt vanligt förekommande inom 
skola och utbildning. 38  
 
Möjligheten för fler lärare att i större utsträckning arbeta med båda formerna kan betraktas 
som en ytterligare tänkbar åtgärd för att därigenom öka lärarnas medvetenhet kring skillnader 
och likheter mellan utbildningsformerna. På detta sätt ökar även lärarnas totala 
utbildningsengagemang vilket sannolikt också är gynnsamt för handlingsberedskapen inom 

                                                 
38 Se exempelvis Rönnerman, Karin (red.) Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner. Lund: 
Studentlitteratur, 2004. och Tiller, Tom. Aktionslärande. Forskande partnerskap i skolan. Malmö: Runa Förlag, 
2002. Se även följande litteratur som behandlar förändringsarbete ur olika perspektiv: Angelöw, Bosse. Det goda 
förändringsarbetet. Om individ och organisation i förändring. Lund: Studentlitteratur, 1991. och Blossing, Ulf. 
Skolförbättning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 2003. 
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utbildningen som helhet. Det senare får anses vara nödvändigt med tanke på aktuella trender 
inom utbildningsområdet.   
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Bilagor 
 
Kursplaner under termin 1, SMO 
 
Kursplan 
Introduktionskurs, 4 studiepoäng 
Introduction course, 4 credits 
Kurskod: A 1.1 
Kursen ingår i Utbildning i Skydd mot olyckor, 80 studiepoäng. 
Kursplanen fastställs av Räddningsverkets centrumchef och gäller för utbildning som genomförs efter 
den 1 augusti 2003. 
Förkunskapskrav 
Behörig att påbörja kursen är den som antagits till Utbildning i Skydd mot olyckor, 80 
studiepoäng. 
Syfte 
Kursen syftar till att ge den studerande förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. Kursen ska även ge en introduktion till den kommande yrkesrollen och den 
enskilda människans roll i samhället avseende skydd mot olyckor. 
Mål 
Efter kursen skall den studerande: 
•  kunna identifiera olika grupprocesser och faser i en grupps utveckling. 
•  förstå den egna inlärningsprocessen. 
•  kunna tillämpa olika sätt att söka, behandla och värdera information. 
•  kunna beskriva brandmannens roll i samhället förr, idag och i framtiden. 
•  förstå hur individen kan förebygga brand i hemmet. 
•  kunna utföra första hjälpen enligt L-ABC. 
Kursen skall även ge den studerande en introduktion till utbildningen. 
Innehåll 
Individ- och grupputveckling: grupprocesser, självinsikt, ökad självtillit, medarbetarskap, 
kommunicera effektivt, pedagogiska riktlinjer 
Pedagogik: människosyn, kunskapssyn, inlärningsmetoder, inlärningsstilar, 
processinriktat 
lärande 
Informationssökning: tekniker för informationssökning, utbildningsspecifika 
informationskällor, källkritik 
Brandmannens roll: Svenska brandväsendets historia, yrkesrollen som brandman, 
utbildningens perspektiv, medborgaren i fokus 
Brand i hemmet: Individens ansvar, rädda-larma-släck, metoder och materiel 
Första hjälpen: Introduktion L-ABC, hjärt- och lungräddning (HLR) 
Introduktion till utbildningen: studenthandbok, presentation av skolan, rutiner 
Läromedel 
Redovisas separat i läromedelslista. 
Examination och Betygssättning 
Examination kan genomföras på hel kurs eller del av kurs och kan göras skriftligt, 
muntligt 
eller genom praktisk tillämpning. Examination kan till exempel ske genom 
fördjupningsarbete, rapporter och seminarier. Vid examination skall även beaktas aktivt 
deltagande på seminarier, vid basgruppsarbeten och handledningstillfällen. Kursansvarig 
lärare informerar vid kursstart om vilka examinationsformer som gäller för kursen och när 
dessa äger rum. 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle skall förnyad 
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prövning anordnas i nära anslutning till ordinarie examinationstillfälle. Möjlighet till 
omtentamen ges vid två tillfällen, därefter vid nästa ordinarie kurstillfälle. 
På kursen ges betyget Godkänt eller Icke Godkänt. 
 
 
 
Kursplan 
Säkerhet och Samhälle, 8 studiepoäng 
Safety and Society, 8 credits 
Kurskod: A 2.1 
Kursen ingår i Utbildning i Skydd mot olyckor, 80 studiepoäng. 
Kursplanen fastställs av Räddningsverkets centrumchef och gäller för utbildning som genomförs efter 
den 1 augusti 2003. 
Förkunskapskrav 
Behörig att påbörja kursen är den som antagits till Utbildning i Skydd mot olyckor 80 
studiepoäng. 
Syfte 
Kursens syfte är att ge den studerande en förståelse för säkerhetsarbete i samhället med 
fokus på olycksrisker som kan föranleda räddningsinsats. 
Mål 
Efter kursen skall den studerande: 
•  kunna beskriva säkerhetsarbete i samhället och relatera detta till lokal nivå. 
•  kunna definiera risker i samhället och dess inverkan på individ, grupp och samhälle. 
•  kunna exemplifiera den lagstiftning som inverkar på området skydd mot olyckor. 
•  kunna förklara olyckors effekter på människor, miljö, egendom och samhälle. 
•  förstå hur egna och samhällets värderingar påverkar människors beteenden i olika 
situationer samt förstå individens och gruppers riskuppfattning och beteende utifrån 
social och kulturell bakgrund, ålder och kön. 
•  kunna planera och genomföra en målgruppsanpassad presentation. 
•  kunna planera och genomföra enklare projektarbete. 
Innehåll 
Säkerhetsarbete i samhället: definition säkerhet-trygghet, säkerhetsmål i samhället, 
helhetssyn inom området skydd mot olyckor, säkerhet-miljö-folkhälsoarbete, 
olycksförebyggande och skadebegränsande arbete 
Risker i samhället: riskbegrepp, olika syn på risker – individ-grupp-samhälle, 
samhällsförändringar, riskkällor/riskobjekt, kategorisera riskkällor 
Lagstiftning: lagstiftningssystem, lagstiftning med säkerhetsaspekter, lagstiftning för 
räddningstjänst, lagstiftning för offentlig verksamhet 
Olyckors effekter: olycksdefinition, olyckstyper, olycksorsaker, olycksförlopp, olyckors 
effekter, samhällsförändringar, säkerhetsåtgärder, statistik 
Värdering och riskuppfattning: människors beteende som individ och i grupp, egna 
värderingar, riskperception, sociala riskmiljöer, mångkulturellt samhälle, vuxen- och 
barnperspektiv, genusperspektiv, etik och moral, värdera risker, kostnad/nytta 
Pedagogik: Presentationsteknik, vuxen och barnperspektiv, informationsteknik 
Projektarbete: metodik 
Läromedel 
Redovisas separat i läromedelslista. 
Examination och Betygssättning 
Examination kan genomföras på hel kurs eller del av kurs och kan göras skriftligt, 
muntligt 
eller genom praktisk tillämpning. Examination kan till exempel ske genom 
fördjupningsarbete, rapporter och seminarier. Vid examination skall även beaktas aktivt 
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deltagande på seminarier, vid basgruppsarbeten och handledningstillfällen. Kursansvarig 
lärare informerar vid kursstart om vilka examinationsformer som gäller för kursen och när 
dessa äger rum. 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle skall förnyad 
prövning anordnas i nära anslutning till ordinarie examinationstillfälle. Möjlighet till 
omtentamen ges vid två tillfällen, därefter vid nästa ordinarie kurstillfälle. 
På kursen ges betyget Godkänt eller Icke Godkänt. 
 
 
 
Kursplan 
Räddning 1, 8 studiepoäng 
Kursen ingår i Utbildning i Skydd mot olyckor, 80 studiepoäng. 
Förkunskapskrav 
Behörig att påbörja kursen är den som antagits till Utbildning i Skydd mot olyckor 80 
studiepoäng. 
Syfte 
Kursens syfte är att lägga en grund för förståelsen av olycks- och brandförlopp, 
brandskydd 
samt ge en introduktion till genomförandet av räddningsinsats. 
Mål 
Efter kursen skall den studerande kunna: 
•  redogöra för kemiska och fysikaliska faktorer som styr olycks- och brandförlopp. 
•  redogöra för brandskydd ur byggnadstekniskt perspektiv. 
•  förklara olyckors miljöpåverkan. 
•  förklara vilka risker som kan förekomma vid räddningsinsatser. 
•  använda personlig skyddsutrustning och förstå hur kroppen påverkas vid rökdykning. 
•  förklara vilka fysiska, psykiska och sociala krav som påverkar den egna hälsan och 
arbetsinsatsen. 
•  tillämpa metoder för prehospitalt akut omhändertagande av drabbad samt kunna 
redogöra för prehospital akutsjukvård. 
•  tillämpa metoder för losstagning vid insats mot personbil. 
Innehåll 
Olycksförlopp och brandförlopp: kemiska och fysikaliska faktorer, konsekvenser, olyckors 
dynamik, inomhusbrand, brandspridning och ventilation 
Byggnadstekniskt brandskydd: aktiva och passiva system, byggnaders konstruktion, 
materials beteende vid brand, uppvärmningsanordningar och dess brandrisker, 
lagstiftning 
Miljöpåverkan: miljöeffekter av olyckor, lagstiftning 
Risker vid räddningsinsatser: arbetarskydd, säkring av olycksplats, arbetsmiljöregler 
Personlig skyddsutrustning: larmställ, andningsskydd, andningsfysiologi 
Hälsa och livsstil: aktiv livsstil, kroppen i vila och aktivitet, kost och näring, droger - 
"Prime for 
life", kroppens reaktion på stress 
Prehospitalt akut omhändertagande: skadeplatsarbete, skadelära, kinematik, lagstiftning, 
sekretess 
Åtgärder vid losstagning: metoder, verktyg 
Läromedel 
Redovisas separat i läromedelslista. 
Examination och Betygssättning 
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Examination kan genomföras på hel kurs eller del av kurs och kan göras skriftligt, 
muntligt 
eller genom praktisk tillämpning. Examination kan till exempel ske genom 
fördjupningsarbete, rapporter och seminarier. Vid examination skall även beaktas aktivt 
deltagande på seminarier, vid basgruppsarbeten och handledningstillfällen. Kursansvarig 
lärare informerar vid kursstart om vilka examinationsformer som gäller för kursen och när 
dessa äger rum. 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle skall förnyad 
prövning anordnas i nära anslutning till ordinarie examinationstillfälle. Möjlighet till 
omtentamen ges vid två tillfällen, därefter vid nästa ordinarie kurstillfälle. 
På kursen ges betyget Godkänt eller Icke Godkänt. 
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