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Abstract 
In recent years, distance courses combining online studies with physical meetings on 

campus have become increasingly common as an alternative to regular campus 

courses, even in vocational training programs with extensive practical skills 

components. This thesis is focused on the implementation of distance firefighter 

training in Sweden and the ways in which this intervention has affected training 

activities and participants, as well as on the impact that historical and contextual 

training aspects have had on the implementation process. Based on a sociocultural and 

activity theory framework, a longitudinal, comparative study was made of the distance 

and campus study modes, focusing on those challenges, contradictions and changes 

resulting from this intervention that have had the greatest impact on the students’ 

learning processes, the instructors’ teaching roles and the basic training program as a 

whole. Four data collections were made over a period of about five years. The data 

consisted of interviews with students and instructors, observations of practical 

exercises, logbook notes and general documents pertaining to the training programme. 

Three phases were identified in the implementation, viz. an introduction phase, an 

extension phase and a consolidation phase. The introduction phase was characterized 

by a focus on instructor-driven approaches where the instructors’ traditional one-way 

knowledge transfer approach to teaching was gradually re-assessed, which made 

possible the introduction of a technology-supported, more process-oriented and 

student-centered course design. This resulted in the distance students beginning to 

take greater individual responsibility for their studies than the campus students, who 

proved to be more dependent on the knowledge imparted by their instructors. The 

extension phase, during which other instructors, usually with little experience of 

technology-supported teaching, and additional student groups were included in the 

distance training, was characterized by a normalization of the changes brought about 

during the introduction phase, meaning that, to some extent, they tended to shift in 

the direction of the traditional knowledge transfer and practice-oriented approaches 

of the campus training mode. This tendency can be attributed to conflicts between the 

instructors’ conceptions of the online learning environment and their views of how 

vocational training should be conducted. The manner in which they dealt with these 

conflicts can be summarized as quiet resistance, manifested by reduced online 

presence, less support to the distance students and a continued focus on their 

commitments on the campus program. Over time, this appears to have resulted in the 

distance students adapting their study strategies to the dominating attitudes in the 

training program and spending less time interacting online. Although these patterns 

also occurred in the consolidation phase, it would appear that during this phase the 

distance students developed their own goal-oriented and self-directed learning 

strategies.  An important conclusion of this thesis is that the traditional attitudes 

commonly found in the firefighter profession had less impact on the distance students’ 

learning processes than on those of the campus students. Furthermore, it was found 

that the implementation of the distance mode was a catalyst that brought to light 
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conflicting views about the program’s goals and core content, and contributed to 

established attitudes to teaching and learning being challenged. However, it also 

contributed to some extent to changes in the approaches to teaching. Finally, the thesis 

demonstrates that the gradual changes in course design and the division of 

responsibility between instructors and students in the technology-supported distance 

mode resulted in the students becoming more goal-oriented, more focused on exercise 

preparations and better able to participate in exercises in a manner that deepened their 

understanding of the complexity of exercises.  

Keywords: firefighter training, online vocational training, learning processes, 

instructor roles, activity theory, contradictions 
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1. Introduktion 
  

I detta kapitel presenteras inledningsvis ett par vinjetter som visar hur det kan 

vara att studera på distans respektive campus i brandmannautbildningen. 

Vidare beskrivs avhandlingens problemområde, syfte och forskningsfrågor 

samt dess fortsatta disposition.   

Vinjett 1: Brandmannautbildning på distans 
Idag klockan 15.00 har vi gruppseminarium. Vi är en grupp på sex 

distansstudenter i termin fyra på brandmannautbildningen och de flesta av 

oss jobbar vid sidan om studierna. Några arbetar inom räddningstjänst medan 

andra har annat yrkesarbete. Därför krävs det att vi hittar tider då alla kan 

träffas och att vi är effektiva när vi möts. Idag ska vi träffas i vårt virtuella 

grupprum och vi ska gå igenom och planera en gruppuppgift inom kursens 

tema som är komplexa miljöer. I förrgår hade vi en nätbaserad introduktion 

med läraren och vi fick också svar på en del frågor som vi hade. Inför dagens 

träff har förhoppningsvis alla i gruppen hunnit att gå igenom kursmaterialet, 

det vill säga de instruktioner och filmer som finns upplagda på plattformen. 

Först brukar vi kolla igenom de uppgifter vi har så att vi är överens om vad de 

går ut på. Sedan diskuterar vi hur vi ska lägga upp arbetet och vad olika 

personer i gruppen ska göra. När vi ses igen sätter vi ihop allas bidrag till ett 

gemensamt arbete, till exempel en rapport eller ett bildspel som vi redovisar 

vid vårt avslutande nätseminarium där läraren är med.  
När vi sitter framför datorn hemma har vi ett kursmaterial som är utlagt 

och olika kommunikationsforum som finns tillgängliga. Vi har vårt eget 

diskussionsforum, ett frågeforum till läraren och flera virtuella klassrum där 

grupperna kan ses. Om det dyker upp problem som att man inte förstår något 

i kursinstruktionerna eller av det vi läser i litteraturen finns ju gruppen 

tillhands. Dels kan vi kontakta varandra via plattformen eller via mejl, men 

för det mesta använder vi sms och sociala medier för att få ett snabbt svar.  

Ibland mejlar vi läraren, men oftast har man inte tid att vänta in svaren. Om 

några veckor är det dags för nästa veckolånga träff på campus och det är något 

som vi verkligen ser fram emot. Dels ser man fram emot att få öva praktiskt 

och testa de kunskaper som man läst in sig på. I denna kurs handlar det 

exempelvis om större och mer komplexa slangutlägg och att träna sökning och 

rökdykning i större byggnader. Dels är det viktigt och roligt att få träffas och 

umgås inom gruppen och klassen. Man känner sig alltid extra peppad efter 

träffarna på campus. Genom att lärarna är med under dessa lektioner och 

övningar, får vi också ta del av deras kunskaper och vi kan också passa på att 

diskutera olika frågeställningar som dykt upp under kursen. Kursen avslutas 

sedan med insatsövningar där olika delmoment integreras och där vi utifrån 

givna scenarion ska genomföra våra brand- och räddningsinsatser. 
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Vinjett 2: Brandmannautbildning på campus 
Vi är en grupp campusstudenter i termin 1 och vi ska träffas idag, från 

förmiddagskaffet och framåt. Antingen ses vi i något av husen där flera av oss 

bor eller i bibliotekets grupprum. Eftersom de flesta av oss bor på campus och 

vi har mycket lektionsfri tid, är det ganska enkelt för oss att bestämma när och 

var vi ska ses. Idag ska vi planera och arbeta med en gruppuppgift som ingår i 

kursen bilolyckan. Under kursen ska vi bland annat lära oss grunderna i 

livräddning, hur man undsätter skadade människor och hur man säkrar och 

klipper fordon. Igår hade vi en längre lärarledd lektion då läraren gick igenom 

kursens innehåll och de uppgifter som vi skall göra. Vi ställde en del frågor 

och fick också en del tips på hur vi kan lägga upp arbetet. Under kursen 

kommer vi sen att varva teoriinriktade lektioner med praktiska övningar, där 

vi får testa och öva på de delmoment som ingår. Vid kursens senare del har vi 

insatsövningar på övningsfältet där vi får träna och visa att vi kan genomföra 

brand- och räddningsinsatser vid olika typer av bilolyckor.  
Eftersom vi tillbringar den mesta tiden på campus, gör vi också mycket 

tillsammans. Vi bor i gemensamma hus, vi fikar, äter, pluggar och tränar på 

gymmet tillsammans. Det blir nästan som ett skifteslag inom räddnings-

tjänsten. Behöver man hjälp med något eller om man bara vill snacka en stund 

finns alltid några klasskamrater till hands. Har vi något problem som vi inte 

kan lösa själva vänder vi oss till lärarna som vi träffar regelbundet på lektioner 

och på campusområdet. Vi har också möjlighet till s.k. egenträning då vi själva 

kan träna på olika delmoment. Då bokar man bilar och annan utrustning som 

man behöver för att genomföra övningsmomenten.  

Brandmannautbildning i förändring      
Som visas i de inledande vinjetterna, vilka är konstruerade med utgångspunkt 

i avhandlingens datamaterial, kan studeranden numera genomgå 

brandmannautbildning på två sätt. Dels kan de välja att studera på campus, 

dels kan de sedan 2008 välja den nätbaserade och blandade distansformen. 

Väljer de campusformen, innebär det att all undervisning är förlagd till 

utbildningens campusområde, att de har kontinuerlig tillgång till 

utbildningens resurser och till internatliknande boendeformer. Väljer de 

däremot distansformen, innebär det att 75-80 procent av studierna genomförs 

hemifrån via digital teknik och resterande del som övningsinriktade träffar på 

campus. Denna alternativa typ av utbildningsform benämns ofta i litteraturen 

som en form av blended learning (blandad lärandeform), där face-to-face 

baserat lärande kombineras med nätbaserat lärande (Bonk & Graham, 2012; 

Sharma, 2010).  
Att brandmannautbildning kan bedrivas på distans med stöd av digital 

teknik kan kanske vid en första anblick synas en aning märkligt, då yrket ofta 

förknippas med operativt brandbekämpande lagarbete som kräver praktiska 

färdigheter och förmåga att samarbeta och hantera risker (Häyrén Weinestål, 

Bondestam & Berg, 2011; Matheson, 2012). En tillbakablick indikerar att flera 
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samverkande aspekter sannolikt bidrog till denna utbildningsförändring. 

Åren före distansutbildningens införande präglades av en snabb digital 

teknikutveckling med bland annat webbaserade plattformslösningar som 

möjliggjorde utökad interaktion och kommunikation. Ur ett kompetens- och 

demokratifrämjande perspektiv tillskrevs lärande med stöd av informations- 

och kommunikationsteknik (IKT) en framträdande plats på program- och 

utbildningspolicynivåer både på europeisk (Europakommissionen, 2000; 

Europaparlamentet, 2006) och nationell nivå (SOU, 1998:83; SOU, 1998:84). 

Inom räddningsverket hade inledande distansutbildningsförsök inom 

myndighetens vidareutbildningar fått ett positivt gensvar, samtidigt som 

myndigheten vid denna tid eftersträvade att utveckla en mer flexibel 

utbildning som kunde tilltala en bredare mångfald av sökanden (SOU, 

2007:31). Införandet av distansutbildningen skedde vidare under en tid då 

denna utbildningsform blev allt vanligare även inom yrkesutbildningar med 

omfattande praktiska inslag (Littlejohn & Pegler, 2014).  

Denna utbildningsmässiga förändring genomfördes dock inte i ett 

vakuum (Reid, 2014; Zhang, 2010). Snarare infördes distansutbildningen i en 

utbildningskontext som formats, dels genom en långvarig förankring i 

brandmannayrkets profession, dels av en genomgripande utbildnings-

revidering som ägde rum 2003. En tillbakablick visar att brandförsvaret och 

sedermera räddningstjänsten under lång tid haft ett stort inflytande över 

tidigare brandmannautbildningar avseende både rekrytering och innehåll 

(Blondin, 2014; Hoff 2010; Häyrén Weinestål et al., 2011).   Den nya 

grundutbildningen, Skydd mot olyckor, som startade 2003, kan därför 

betecknas som en radikal förändring i relation till tidigare brandmanna-

utbildningar. Den nya utbildningen innebar i korthet en rejäl förlängning av 

utbildningstiden, att utbildningsinnehåll och arbetsformer förändrades, att 

nya antagningskrav infördes och att instruktörer med andra utbildnings- och 

yrkesmässiga erfarenheter anställdes. Medan den tidigare 15 veckor långa 

utbildningens innehåll framförallt var inriktat mot operativt brand-

bekämpande arbete utökades innehållet i den två-åriga utbildningen med ett 

förebyggande risk- och säkerhetsområde. Den förändrade inriktningen 

åtföljdes vidare av en strävan efter ökad forskningsanknytning, satsningar på 

genus- och mångfaldsfrågor och utveckling av problembaserade 

arbetsmetoder. Istället för tidigare krav på yrkeserfarenhet från räddnings-

tjänsten som grund för antagning utformades den nya utbildningen som en 

eftergymnasial utbildning med betygskrav och fysiska tester. Utbildningens 

förändrade inriktning innebar vidare en diversifiering av instruktörs-

personalen, då en del instruktörer fortsättningsvis rekryterades från 

räddningstjänsten, medan andra instruktörer, exempelvis ingenjörer, lärare 

och socionomer, anställdes för att undervisa inom risk- och säkerhets-

området. Sammantaget kan således införandet av distansutbildningen 

beskrivas som att det sker i en utbildningskontext i rörelse, dvs. en utbildning 

med tydliga rötter i yrkesprofessionen och dess yrkesrelaterade 

förhållningssätt, men också en utbildning som nyligen genomgått en rad 

förändringar avseende dess innehåll och form. Införandet kan också beskrivas 
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i termer av att en face-to-face baserad utbildning i fysiska och yrkestekniska 

miljöer kompletteras med en utbildningsform som till stor del är uppbyggd 

som en digitaliserad lärmiljö. 

Denna avhandling handlar om den nätbaserade distansutbildningens fem 

första år, 2008-2012. Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande (Wertsch, 1991; 1998) samt i aktivitetsteorin (Engeström, 1987; 

2001), riktas uppmärksamheten mot utmaningar, motsättningar och 

förändringar som kan uppstå på olika nivåer i brandmannautbildningens 

grundutbildning när den etablerade campusformen kompletteras med en 

nätbaserad distansutbildningsform. Medan campusformens undervisning 

under lång tid kännetecknats av face-to-face inriktad interaktion i yrkes-

liknande och teknikrika miljöer, kan införandet av distansformen beskrivas i 

termer av en utbildningsintervention då andra verktyg och förutsättningar för 

undervisning och lärande kom att erbjudas. 

 I litteraturen framkommer att forskning om implementering av digital 

teknik och nätbaserade distansutbildningsformer i eftergymnasial utbildning, 

företrädesvis genomförts inom högre utbildning inklusive yrkesutbildningar 

som medicinsk utbildning och lärarutbildning. Studier inom yrkes-

utbildningar med omfattande praktiska inslag, synes dock vara begränsade 

(jmf. Saud, Shu'aibu, Yahya, & Yasin, 2011; Zarino, Wilson, Mar & Varis, 

2009), och i synnerhet sådana med utgångspunkt i ett longitudinellt 

perspektiv (jmf. Pettersson & Olofsson, 2013). Undervisning och lärande inom 

brandmannautbildning kan vidare betecknas som ett tämligen outforskat 

område även om ett fåtal studier presenterats under senare år (jmf. Baigent et 

al., 2003; Blondin, 2014; Göransson, 2004). I synnerhet tycks detta vara fallet 

för undervisning och lärande som studerats i nätbaserade brandmanna- 

utbildningsmiljöer (jmf. Donavant, 2009; Maxfield & Fisher, 2011).  

Att implementering av digital teknik och nätbaserade utbildningsformer 

kan vara utmanande och motsättningsfylld, men också leda till förändringar i 

undervisning och lärprocesser framkommer i många studier inom högre 

utbildning. I studier med fokus på instruktörs-/lärarperspektivet (Baran, 

Correia & Thompson, 2011; Bound, 2011; Mead Richardson, 2013; Pettersson 

& Olofsson, 2013; Redmond, 2011), framhålls bland annat vikten av att lärares 

pedagogiska förhållningssätt blir föremål för reflektion och omprövning för 

att införandet av digital teknik ska kunna integreras och bidra till 

undervisningsmässig utveckling. I andra studier med uppmärksamhet mot 

studenters lärprocesser (Andrews & Tynan, 2012; Edmunds, Thorpe & Conole 

2012; Sharpe, Beetham, Benfield, DeCicco & Lessner, 2009), visas bland 

annat att studenters användande av digital teknik som stöd för lärande ökar 

och att det kan bidra till ett mer självstyrt och interaktivt lärande. Ett tredje 

perspektiv utgörs av institutionsnivån där utbildningskontextens påverkan på 

teknikimplementering påvisats med utgångspunkt i teman som lärkulturer 

(Reid, 2014; Zhang, 2010) och förändringsberedskap (Saud et al., 2011).  

Mot bakgrund av de forskningsresultat och slutsatser som presenterats 

från studier inom högre utbildning, synes det därmed vara relevant att detta 
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forskningsområde kompletteras med kunskaper från s.k. blåljusutbildningar 

där praktiska inslag utgör en väsentlig del av utbildningsinnehållet.      

Avhandlingens longitudinella perspektiv kan relateras till flera 

samverkande prioriteringar och omständigheter. För det första har valet av 

sociokulturella perspektiv på lärande och aktivitetsteori varit vägledande för 

intresset att studera förändring och utveckling över tid i objektinriktade och 

medierade aktiviteter (Sannino, Daniels & Gutiérrez, 2009). För det andra 

visas på många håll i litteraturen att implementering av digital teknik och 

nätbaserade utbildningsformer ofta har karaktären av motsättningsfyllda och 

instabila förändringsprocesser (Bound, 2011; Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 

2010; Howard, 2013), men också att de på sikt kan utgöra en drivkraft för 

förändring av undervisningspraktiker (Baran, et al., 2011; Blin & Munro, 

2008; Kirkwood, 2009). För det tredje har avhandlingens utsträckning i tid 

medfört att ett längre tidsperspektiv varit möjligt att ha med.  

 Avhandlingen har vidare en komparativ ansats där kontinuerliga 

jämförelser mellan distans- och campusaktiviteten gjorts över tid avseende de 

studerandes lärprocesser och instruktörernas undervisningsroller i respektive 

aktivitet. Motivet bakom denna ansats kan beskrivas som tudelat. Motivet har 

dels varit att kunna analysera och förstå de förändringar som skett inom 

distansaktiviteten utifrån ett bredare utbildningsperspektiv, där den 

historiskt förankrade campusaktiviteten har utgjort en viktig referensram. 

Dels gjordes bedömningen att denna ansats kunde förstärka möjligheten att 

analysera de spänningar och påverkansprocesser som kan uppstå i en 

praktiskt inriktad yrkesutbildning, då en etablerad utbildningsform 

kompletteras med en alternativ utbildningsform med andra förutsättningar 

för undervisning och lärande.  

Mot bakgrund av denna introducerande beskrivning av avhandlingens 

innehåll och problemområde kan avhandlingens syfte och forskningsfrågor 

formuleras.  

Avhandlingens syfte och forskningsfrågor  
Avhandlingens övergripande syfte är att bidra med kunskaper inom området 

nätbaserad yrkesutbildning. Närmare bestämt är syftet att utifrån ett 

longitudinellt och komparativt perspektiv (distans- och campusutbildning) 

beskriva och analysera de utmaningar, motsättningar och förändringar som 

uppstått på aktörsnivå och i grundutbildningen som helhet i samband med att 

nätbaserad distansutbildning implementerats i brandmannautbildningen 

som en alternativ utbildningsform till campusbaserad utbildning. De 

forskningsfrågor som ställs är:   
 

1. Vad kännetecknar brandmannautbildningen avseende dominerande 

uppfattningar om yrkeslärande och brandmannayrke och hur har 

dessa påverkat och blivit påverkade av implementeringen av 

nätbaserad distansutbildning?  
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2. Vilka utmaningar, motsättningar och förändringar kan identifieras 

avseende instruktörernas roll i undervisningen när nätbaserad 

distansutbildning implementeras?  

3. Vilka utmaningar, motsättningar och förändringar i de studerandes 

lärprocesser kan identifieras när en betydande del av utbildningen 

bedrivs med stöd av digital teknik på distans?   

4. På vilka sätt har implementeringen av nätbaserad distansutbildning 

bidragit till förändringar inom brandmannautbildningens grund-

utbildning som helhet? 

Begreppsförklaringar  
Begreppet instruktörsroll kan föra tankarna till olika former av rollteorier 

(jmf. Biddle, 2013). Med inspiration av Engeströms (1987; 2001) aktivitets-

modell med ömsesidigt samverkande komponenter som subjekt-verktyg-

objekt samt reglerande komponenter som arbetsdelning och regler, har dock 

detta begrepp använts i mening att beskriva och analysera dominerande 

mönster av instruktörers sätt att tala om och agera i brandmanna-

utbildningens undervisning. Användningen av begreppet innefattar såväl hur 

ansvar och uppgifter fördelas mellan instruktörer och mellan instruktörer och 

studeranden, som de sätt varpå instruktörerna utformar och genomför 

undervisningen i samverkan med nämnda komponenter.  
Engeströms begrepp expansivt lärande (Engeström, 2001) har vidare varit 

den centrala inspirationskällan till hur begreppet lärprocesser använts i 

denna avhandling. I Engeströms matris för analys av expansivt lärande (s.138) 

ställs frågorna: (1) vem lär, (2) varför lär de (3) vad lär de, och (4) hur lär de, 

vilka relateras till aktivitetsteorins fem principer: aktiviteter som analysenhet, 

aktiviteters flerstämmighet, historicitet, kontradiktioner samt expansiva 

cykler. I avhandlingsarbetet har denna utgångspunkt medfört att de 

studerandes bakgrund, motiv, dominerande mönster av handlingar samt 

utbildningsinnehållet i vid mening varit centrala aspekter som inkluderats i 

beskrivning och analys av deras lärprocesser. I analysen av dessa, har vidare 

de nämnda principerna utgjort en särskild vägledning vid beskrivningar och 

analyser av de dilemman och konflikter som de studerande konfronterats 

med, samt hur de hanterat dessa över tid. 

Implementering är avslutningsvis ett begrepp som används inom ett 

flertal vetenskaper och även i en mer allmän betydelse. I svenska akademins 

ordlista (SAOL) översätts ordet implementera med ’förverkliga’, ’genomföra’ 

och i Nationalencyklopedin (NE) anges utöver dessa betydelser även, 

’fullborda’, ’förse med verktyg’ och ’införa nya idéer’. I avhandlingen 

inkluderas i begreppet både den nätbaserade distansutbildningens införande 

och dess genomförande under den studerade 5-årsperioden.  

Avhandlingens disposition 
Denna avhandling har formen av en sammanläggningsavhandling som består 

av två delar. I den senare delen återfinns avhandlingens fem artiklar, vilka är 
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skrivna på engelska i syfte att nå ut till en internationell läsekrets. Den första 

delen utgörs av en s.k. kappa som inrymmer kontextbeskrivning, forsknings-

genomgångar, beskrivningar av avhandlingens metodologiska och teoretiska 

utgångspunkter samt ett avslutande analys- och diskussionsavsnitt.  
I kapitel två ges inledningsvis en beskrivning av brandmanna-

utbildningens och räddningstjänstens framväxt, vilken följs av en redogörelse 

för hur nuvarande utbildning är organiserad. Kapitel tre består av två 

forskningsteman där det första behandlar brandmannaområdet avseende 

uppfattningar om kunskap och lärande, brandmannayrket och yrkeskulturen 

och det andra undervisning och lärande i nätbaserade utbildningsmiljöer. 

Därefter följer i kapitel fyra en beskrivning av de huvudsakliga teoretiska 

utgångspunkter, sociokulturellt perspektiv och aktivitetsteori, som legat till 

grund för genomförandet av denna avhandling. Vidare beskrivs avhand-

lingens metodologiska överväganden, design, datainsamlingsmetoder och 

analysförfaranden i kapitel fem, vilket följs av ett kapitel som består av kortare 

sammanfattningar av de fem artiklarna. Avslutningsvis består kapitel sju av 

en övergripande analys och diskussion av avhandlingens centrala resultat och 

slutsatser.   
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2. Brandmannayrke och brandmannautbild-
ning 

 

I detta kapitel ges en bakgrundsbeskrivning av brandmannayrkets och 

brandmannautbildningens framväxt samt av den studerade utbildningens 

undervisningsinnehåll och design och medverkande aktörer.    

En tillbakablick 
Redan i landskapslagarna framhölls betydelsen av gemensamma strategier för 

att skydda befolkningen mot bränder (Ericson, 2011; Nyström, 1992). Det 

kom dock att dröja till senare delen av 1800-talet, en tid vilken präglades av 

tilltagande industrialisering, urbanisering och befolkningstillväxt, innan 

nationella brandlagar och yrkesbrandkårer såg dagens ljus. Några nedslag i 

arkiven visar exempelvis att den första brandstadgan kom till 1874 (SFS, 

1874:26) och att landets första brandkår inrättades i Göteborg 1872 (Ericson, 

2011).  
Dagens sätt att organisera brandväsendet har sin grund i 1940-talets 

reformer då ansvarsfördelningen reglerades mellan stat, kommun och den 

enskilde medborgaren avseende brandskydd (SFS, 1944), samt Statens 

brandinspektion och Statens brandskola för ledande yrkespositioner 

inrättades (Brandsjö, 2003; Ericson, 2011). I 1944 års lagstiftning gavs 

exempelvis kommunerna ett ökat ansvar för förebyggande och släckning av 

brand (Rosenberg, 2001) och Statens brandinspektion fick till uppdrag att 

granska kommunernas brandskyddsarbete. Efterföljande decennier 

präglades av en tilltagande diskussion kring behoven av att bredda 

brandförsvarets specifikt brandinriktade uppdrag, samt hur det skulle kunna 

samordnas med andra myndigheters uppdrag. Dessa diskussioner och 

efterföljande utredningar utmynnade så småningom i 1974 års brandlag (SFS 

1974), där det fastslogs att kommunala räddningstjänster (första gången som 

beteckningen lanseras) även skulle ingripa vid icke-brandrelaterade olyckor 

som exempelvis trafikolyckor, olyckor vid transporter av farligt gods samt 

utsläpp av kemikalier (Rosenberg, 2001). Samtidigt betonades också 

samordningsmöjligheterna med den statliga räddningstjänsten, vilken 

inkluderade bland annat fjällräddning och sjöräddning.   

I och med Räddningstjänstlagen 1986 förstärktes regelstyrningen av 

räddningstjänsten ytterligare, då det bestämdes att detaljerade 

räddningstjänstplaner skulle upprättas. Vidare ålades kommunerna att 

främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet än sådan som kunde 

hänföras till brandområdet. Samma år bildades även Statens räddningsverk 

genom sammanslagning av Statens brandnämnd och Civilförsvarsstyrelsen 

(Ericson, 2011). 

Utvecklingen av svenskt brandväsende fram till och med 1980-talet kan 

med andra ord beskrivas i termer av att den enskildes ansvar för sin egen och 

andras säkerhet successivt övertogs av samhälleliga myndigheter (Rosenberg, 
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2001; SOU, 1989:86). Ytterligare framträdande punkter i riktlinjerna för 

kommuner och räddningstjänst kan sammanfattas som en samhällelig 

strävan efter ökad olycksförebyggande inriktning och samordning mellan 

myndigheter och aktörer.  

Under dessa epoker av förändring och utveckling av brandförsvaret 

rekryterades brandmän företrädesvis från yrkes- och samhällsgrupper som 

ansågs motsvara de egenskaper och kompetenser som tillskrevs 

brandmannayrket (Blondin, 2014). Vanligt förekommande var även att 

brandmän anställdes på rekommendationer, handplockades eller att yrket 

gick i arv från generation till generation (Ericson, 2004, Glans & Rohter, 

2005). Medan militärer inledningsvis ansågs utgöra en viktig 

rekryteringsgrupp (jmf. brandsoldat som tidigare yrkesbeteckning), innebar 

rådande uppfattningar om yrkets fysiska natur att idrottsliga meriter så 

småningom kom att utgöra en viktig aspekt vid rekrytering. Under 1900-talets 

senare del och 2000-talets inledning har dock den framträdande 

uppfattningen varit att hantverks- och teknikinriktade yrken utgör en särskilt 

lämplig bakgrund för blivande brandmän (Blondin, 2014). Sammantaget 

ställdes under dessa epoker inga specifika krav vid rekrytering av brandmän 

utan det var män med fysisk styrka och praktiskt handlag som efterfrågades 

(Rother, 2009). Från det brittiska brandförsvaret visar Baigent (2001) i linje 

med detta att män med arbetarbakgrund var särskilt efterfrågade.  

Medan yrkesintroduktion och lärande för blivande brandmän fram till 

1986 kan beskrivas i termer av informellt och svagt reglerat, innebar 

tillkomsten av Statens räddningsverk att utbildningsprocessen forma-

liserades. Efter minst ett års anställning inom räddningstjänst utbildades 

brandmännen därefter i Räddningsverkets regi enligt två spår: 15 veckors 

utbildning för brandman i heltidskårer och 5 veckors utbildning för brandmän 

i deltidskårer. Utöver dessa grundläggande utbildningar utvecklades en rad 

påbyggnadsutbildningar främst med inriktning mot systematiskt säkerhets-

arbete och räddningsledning (Hoff, 2010; Häyrén Weinestål et al., 2011). De 

som påbörjade grundutbildningen var män med erfarenhet från brandmanna-

yrkets arbetsmiljö och arbetsuppgifter och många av dem hade dessutom 

yrkeserfarenhet från praktiskt inriktade yrken. Grundutbildningen var vidare 

starkt fokuserad på operativt brandbekämpningsarbete i syfte att ge de 

studerande praktiska färdigheter att hantera mindre och större olyckor (Hoff, 

2010). 

1990-talet – förändringsbehov och reformering inom 
räddningstjänst och brandmannautbildning  
1990-talet präglades i hög grad av debatter kring rådande ansvarsfördelning 

för samhällets säkerhet och skydd, räddningstjänstens rekryterings-

förfaranden samt dess fortsatt starka prioritering av skadebegränsande 

verksamhet. Tillkomsten av nya riskkällor, ny teknik, decentraliserings- och 

jämställdhetsinitiativ inom andra samhälleliga funktioner, liksom ökad 

medvetenhet kring betydelsen av miljöskydd och olycksförebyggande insatser 
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innebar att nya krav ställdes på räddningstjänsten och dess ledarskap 

(Rosenberg, 2001). I regeringens proposition 1996/97:11 påtalades exempel-

vis behovet av, att genom utökad information och utbildning om säkerhet och 

skydd, förbättra samhällets och den enskilde medborgarens beredskap för 

svåra påfrestningar i fredstid. Räddningstjänsten ansågs i detta sammanhang 

ha ett stort ansvar för att genom en välriktad informationsverksamhet kunna 

påverka den enskildes säkerhetstänkande (Rosenberg, 2001).  
Vid samma tid pekade Jämo (1997) på stora brister inom 

räddningstjänsten avseende jämställdhet och kvinnors representation. Fram 

till 1997 fanns det nämligen ingen heltidsanställd kvinna och endast ett fåtal 

kvinnor arbetade inom deltidskårerna. Det förändringsarbete som påbörjades 

möttes dock av kraftfulla och negativa reaktioner från såväl brandmän som 

från allmänheten. Arbetet ansågs dels vara för fysiskt ansträngande och farligt 

för kvinnor och dels hävdades det att kvinnors inträde i yrket skulle kunna 

skada en väl fungerande och sammansvetsad yrkeskår (Jämo, 1997).  

I den s.k. Räddningsverksutredningen (SOU, 1998:59) grundlades vidare 

en ny syn på verksamhetsområdet som därefter benämndes Skydd mot 

olyckor. Denna förändring innebar att verksamhetens fokus skulle flyttas från 

ett insatsperspektiv till ett förebyggande perspektiv (Häyrén Weinestål et al., 

2011). Grunden för denna verksamhetsförändring vilade bland annat på en ny 

syn på olycksarbete där följande fem olika skeden identifierades (s.10): 

 

- åtgärder för att förhindra olyckor 
- skadebegränsande åtgärder i förväg (skyddsåtgärder) 
- åtgärder för att förbereda räddningsinsatser 
- åtgärder för att genomföra räddningsinsatser  
- åtgärder efter en räddningsinsats 

 
Parallellt med att utvecklingsbehov identifierades inom 

räddningstjänsten pågick även diskussioner om brandmannautbildningens 

relevans, dess rekryteringsprocesser samt om övergångarna mellan 

utbildning och olika professioner (Häyrén Weinestål et al., 2011). I såväl den 

s.k. RUFF-utredningen - Räddningstjänstutbildning för framtiden – 

(Räddningsverket, 2000) som i Räddningstjänstlagutredningen (SOU, 

2002:10) framhölls att både den kommunala räddningstjänsten liksom 

brandmannautbildningen var i behov av förändring. Den tidigare 

Räddningstjänstlagstiftningen från 1986 ansågs omodern och i flera avseende 

alltför detaljreglerad, vilken inte lämnade utrymme för lokala förutsättningar 

och anpassning till samhällsutvecklingen avseende exempelvis ny teknik och 

nya riskkällor. Vidare pekades det på förändrade utbildningsbehov som 

beaktade skillnader mellan kommunernas förutsättningar, förändringar 

avseende riskbilder och att räddningstjänsten borde öka sitt ansvar inom det 

kommunala säkerhetsarbetet för skydd mot olyckor. Utbildningen borde 

enligt dessa utredningar ge en grundläggande kompetens, vilken 

sammantaget ansågs kunna ge bättre möjligheter för anpassning till nya 
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förhållanden inom räddningstjänstområdet (Ds 2009:47). Räddningsverket 

gavs därefter i uppdrag att utforma ett förslag till nytt utbildningssystem som 

omfattade grundutbildning, vidareutbildning samt fortbildning för 

räddningstjänstens personal (Räddningsverket, 2001b).  

Dessa utredningar utmynnade i en reformerad räddningstjänst-

lagstiftning Lagen om skydd mot olyckor (LSO) (SFS, 2003:778) och i ett nytt 

utbildningssystem som infördes 2003. Intentionerna i den nya räddnings-

tjänstlagen var bland annat: ökat skydd mot olyckor och skador, stärkande av 

det förebyggande arbetet, målstyrning istället för detaljreglering, 

tydliggörande av ansvarsförhållanden och samordning samt mer av lärande 

och systematisk förbättring (Ds 2009:47). Viktiga syften med 

utbildningsreformen var dels att stödja nämnda förändring av räddnings-

tjänstens verksamhetsinriktning, dels att säkerställa god kompetens-

försörjning till räddningstjänsten inom räddningsinsats, räddningsledning, 

tillsyn och olycksförebyggande arbete. Andra centrala syften var att tydliggöra 

fler målbilder i form av ett säkrare samhälle, tydligare rekryteringsvägar, ökad 

jämställdhet och mångfald, samt en ny värdegrund inom räddningstjänsten. 

Utbildningsreformen kan vidare beskrivas i termer av en akademiserings-

strävan av framförallt grundutbildningen SMO. Denna förskjutning från 

tidigare betonande av praktiska färdigheter till mer av teoretiskt inriktade 

kunskaper relaterades till ett identifierat behov av att öka likvärdigheten 

avseende kunskapsnivåer mellan olika anställningsformer inom 

räddningstjänsten (Häyrén Weinestål et al., 2011; Kruse, 2007). I utrednings-

underlaget (Räddningsverket, 2001b) som låg till grund för SMO påtalades 

vidare de skillnader som införandet av en ny utbildning skulle innebära. Bland 

annat uttrycktes att ”vi får mer medvetna och krävande elever, fler elever som 

kommer att sakna yrkeserfarenhet. … Utbildningsinnehåll och metoder 

behöver därför successivt förändras för att möta nya krav” (s.57; se även Hoff, 

2010).  

Under 2000-talet intensifierades även jämställdhets- och mångfalds-

arbetet via ett flertal projekt, vilka resulterade i ett handlingsprogram för åren 

2009-2014 (MSB, 2013b). Målet i detta handlingsprogram var att 40 % av de 

som rekryterades under 2014 skulle vara kvinnor. MSB:s reviderade rapport 

som grundades i utvärderingar och aktuell forskning visade dock att de hinder 

för jämställdhet och mångfald som identifierades 2009 generellt sett kvarstod 

efter tre år. Centrala hinder som pekades ut var yrkets historiskt sett starka 

koppling till föreställningen om brandmän som vita hjältemodiga och starka 

män som i huvudsak arbetar med brandbekämpning. Andra hinder som 

identifierades berörde räddningstjänstens etablerade kultur, vilken ansågs 

vara präglad av stark sammanhållning och likhetssträvan samt fysiska krav 

och tester som bedömdes utestänga kvinnor.   

Räddningstjänsten under 2000-talet 
Den kommunala räddningstjänsten ansvarar efter 2003 års lagändring för att 

”åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder 
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samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot 

andra olyckor än bränder” (SFS, 2003:778, kap 3:1). Räddningstjänstens 

dimensionering och utformning varierar beroende på kommunstorlek och är 

uppbyggd antingen som heltidskår eller på mindre orter som deltidskår (Rib 

– Räddningstjänstpersonal i beredskap). I räddningstjänsten arbetar en 

räddningschef samt en eller flera räddningsstyrkor, vilka består av tre eller 

flera brandmän, brandförman samt en brandmästare (Ericson, 2011). 

Räddningsstyrkans dimensionering är en anpassning till Arbetsmiljöverkets 

krav för rökdykning, där det uttrycks att den ska genomföras parvis, med ett 

tillgängligt reservpar och en rökdykningsledare (AFS, 2007:7). Vidare arbetar 

heltidsanställda räddningsstyrkor som regel i skifteslag. Vid anställning vid 

räddningstjänst är s.k. rullbandstest med rökdykarutrustning obligatoriskt, 

medan övriga anställningskrav varierar mellan kommunerna alltifrån 

genomgången SMO-utbildning till enbart gymnasiebehörighet.  Aktuell 

statistik från MSB visar att ca 5 000 personer arbetar som brandmän och befäl 

på heltid, varav 3,5% är kvinnor och ca 10 500 personer på deltid som 

räddningstjänstpersonal i beredskap, varav ca 5 % är kvinnor. Antalet heltids- 

och deltidsarbetande kvinnor har under tiden 2002 till 2013 ökat från 177 till 

707 (MSB, 2014).  

Ny brandmannautbildning – Skydd mot olyckor (SMO) 
SMO-utbildningen som startade 2003 är en tvåårig eftergymnasial utbildning 

som är studiemedelsfinansierad. Till skillnad från tidigare brandmanna-

utbildning ställs vid ansökan inga krav på anställning eller erfarenhet från 

räddningstjänst, utan den riktar sig till alla som har grundläggande och 

särskild gymnasiebehörighet, körkort och är simkunnig. Antagnings-

processen innefattar vidare ett konditionstest på rullmatta och en 

läkarundersökning. SMO-utbildningen bedrevs från starten vid fyra 

lärosäten, men ges från och med 2009 vid två lärosäten. Antalet sökanden till 

varje terminsantagning har sedan starten varierat från ca 700 till 1800 

personer, medan antalet antagna har minskat från 180 höstterminen 2003 till 

97 vårterminen 2014. Andelen kvinnliga sökanden har under perioden 2003 

till 2014 ökat från 7 % till drygt 13 %, medan antalet antagna kvinnor ökat från 

ca 13 % till närmare 20 % (MSB, 2014).  
Skillnader mellan den tidigare brandmannautbildningen Brandman 

heltid och SMO-utbildningen sammanfattas i Tabell 1 (jmf. Hoff, 2010): 
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Tabell 1 

Skillnader mellan SMO-utbildning och tidigare utbildning Brandman heltid  

 Brandman heltid SMO-utbildning 

Utbildningslängd 15 veckor 2 år (80 studiepoäng) 
Ansökningskriterier Minst 1 års erfarenhet från 

räddningstjänst, 
gymnasieutbildning  

Grundläggande och särskild 
gymnasiebehörighet  

Yrkesinriktning Arbete i räddningstjänst Arbete inom säkerhets- och 
räddningsområdet, t.ex. 
brandman, brandskyddstekniker, 
brandskyddsansvarig, 
säkerhetssamordnare, lärare 
inom risk- och säkerhetsområdet  

Innehåll som 
fokuseras 

Operativt räddningsarbete Operativt räddningsarbete och 
förebyggande risk- och 
säkerhetsarbete 

Bekostas av  Kommunen Staten och individen 
(studiemedelsfinansierad) 

 

I utbildningsplanen för SMO-utbildningen1 (Räddningsverket, 2002a:2) 

anges vidare att: Utbildningen skall ge den studerande kompetens att arbeta 

inom den kommunala räddningstjänstens område med olycksförebyggande 

och skadebegränsande åtgärder, genomföra räddningsinsatser samt följa upp 

räddningsinsatser. Vidare skall utbildningen även ge kompetens som kan vara 

meriterande för befattningar inom området skydd mot olyckor vid andra 

kommunala förvaltningar och statliga myndigheter samt inom näringslivet. 

Områden som berörs i utbildningens allmänna mål handlar bland annat 

om samarbets- och problemlösning, informationshantering, vetenskaplig 

orientering, självständighet samt jämställdhet och mångfald. I de utbildnings-

specifika målen framhålls vidare att utbildningen exempelvis ska ge de 

studerande förståelse för behovet av säkerhetsarbete och samverkan samt 

kunskaper och färdigheter inom systematiskt säkerhetsarbete. Vidare anges 

att utbildningen ska ge den studerande kunskaper, metoder och tekniker för 

att agera i operativ räddningstjänst samt kompetens i prehospitalt omhänder-

tagande (Räddningsverket, 2002a:2-3).  

Utbildningsinnehållet är uppdelat i två huvudområden: Brand och 

Räddning (R) med operativ inriktning och Säkerhet och samhälle (S) med 

förebyggande risk- och säkerhetsinriktning. Utbildningen omfattar förutom 

en kortare introduktionskurs följande åtta kurser: Säkerhet och samhälle (1), 

Räddning (1) och (2) samt Systematiskt säkerhetsarbete (1) under termin 1-2. 

Termin 3 består av två praktikperioder (LIA=Lärande i arbetslivet) med 

inriktning dels mot Räddning inom Räddningstjänst (3), dels mot 

Systematiskt säkerhetsarbete inom kommunal eller statlig verksamhet (2).   

Utbildningens avslutande termin består av kurserna Räddning (4) samt 

Samhällets sårbarhet. Kurspoängen, totalt 80 studiepoäng (1 poäng/vecka) är 

                                                             
1 Utbildningsplanen reviderades 28.06.2012. Vid sista delstudiens genomförande under ht 2012 pågick 

implementering av reviderad utbildningsplan (Muntlig konversation med intervjuade instruktörer, november 

2012). 
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enligt utbildningsplanen jämnt fördelade mellan R- respektive S-området 

(Räddningsverket 2002b).  

Kurserna inom respektive område består av teori- och övningsinriktade 

lektioner, självstudier, grupparbeten samt praktiska och teoretiska examina-

tioner (Räddningsverket 2002b). Vidare finns inom respektive lärosäte 

möjlighet för de studerande att genomföra s.k. egenträning på tillgängliga 

övningsfält.  

Det studerade lärosätets campusområde där huvuddelen av delstudierna 

är genomförda inrymmer klassrumsbyggnader, bibliotek, byggnader för 

utryckningsfordon och räddnings- och brandbekämpningsutrustning samt 

övningsfält med byggnader och tillbehör för övning. Området inrymmer även 

studentbostäder samt mat- och rekreationsutrymmen. 

Ny myndighet, färre lärosäten och SMO-utbildning på 
distans 
Behovet av att stärka och tydliggöra ansvaret för krisberedskapsarbetet i 

samhället var utgångspunkten för Utredningen om en myndighet för säkerhet 

och beredskap (SOU, 2007:31). Mot bakgrund av konstaterade brister i 

tillämpningen av ansvarsprincipen och avseende samverkan och samordning 

mellan olika myndigheter inom området krisberedskap föreslogs att en ny 

myndighet skulle inrättas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) inrättades därefter 2009 och övertog ansvarsområden från Statens 

räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt 

försvar, vilka därmed avvecklades. Målet med denna sammanslagning var att 

ta ett samlat grepp kring samhällets risk- och säkerhetsarbete, vilket 

inkluderade ett ansvar för såväl sårbarhetsreducerande och förebyggande som 

normalisering och lärande efter händelser på samhällsnivå och individnivå 

(SOU, 2007:31). I samma utredning konstaterades också brister inom 

Räddningsverket avseende bland annat utbildningsområdet. Det ansågs 

bland annat önskvärt att utbildning och övning inom krisberedskapsområdet 

och området för skydd mot olyckor knöts närmare varandra. Vidare pekades 

det på behovet av investeringar och utveckling i form av ökad flexibilitet och 

forskningsanknytning. En beställar-utförarmodell föreslogs därför för att 

tillgodose det breda utbildningsbehovet. Modellen bedömdes bland annat 

öppna upp för att akademisera delar av utbildningen genom att 

utbildningsinslag och moment skulle kunna beställas från högskolor och 

universitet. Trots att Räddningsverkets utbildningsvolym ökade i samband 

med införandet av SMO, konstaterades även en överkapacitet avseende 

lärosäten då efterfrågan på skolbunden risk- och säkerhetsutbildning 

sannolikt skulle minska i framtiden. Vid samma tid ökade också efterfrågan 

på fortbildning via distansutbildning och en särskild utbildningsenhet CRS 

(Centrum för risk- och säkerhetsutbildning) utvecklades inom myndigheten 

(SOU, 2007:31). Utredningsförslagen utmynnade, i samband med inrättandet 
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av den nya myndigheten 2009, i att antalet lärosäten halverades. 

Dessförinnan hade ett lärosäte fått i uppdrag att utveckla en 

distansutbildningsform för SMO, vilken startade vårterminen 2008. Ett 

lärstödscentrum inom CRS med IT-pedagoger ansvarade för kursutveckling 

och IT-support och tre lärare vid lärosätet fick i uppdrag att implementera och 

utveckla den nätbaserade distansutbildningen. Målsättningen med den nya 

utbildningsformen var, i linje med tidigare påtalade brister avseende bland 

annat mångfald och flexibilitet, att bredda rekryteringen av studerande-

grupper (Holmgren, 2008).  

Likheter och skillnader mellan distansutbildningen och 
campusutbildningen 
Brandmannautbildningens distansform har efter införandet 2008 byggts ut 

och ges idag på båda lärosätena. Medan campus- och distansformerna 

omfattas av samma utbildnings- och kursplaner samt kursmoment skiljer de 

sig åt avseende utbildningsstruktur. I Figur 1 visas en förenklad bild av 

kursstrukturerna i respektive utbildningsform.2  

 

 
Figur 1. Förenklad bild av kursstrukturerna i respektive utbildningsform.  

 

Som visas i Figur 1 integreras praktiskt respektive teoretiskt inriktat 

innehåll i campusutbildningen. Teoribaserad klassrumsundervisning varvas 

med praktiska lektioner i form av momentövningar som berör exempelvis 

brandsläckning, slangutlägg, klippteknik och livräddning.  

Cirka hälften av tiden är avsatt för egna studier samt s.k. egenträning 

(träning av enskilda moment samt fysisk träning). De studerande är vidare 

indelade i basgrupper om cirka 4-6 personer och grupparbeten är en vanligt 

förekommande arbetsform. Ett väl utbyggt bibliotek inklusive grupprum för 

                                                             
2 Den förenklade bilden av kursstrukturerna avser främst de kursupplägg som används inom Brand och 

räddningsområdet. Risk- och säkerhetsområdet med dess större fokus på teoretiskt innehåll har till viss del en 

annan kursstruktur.  
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studier finns tillgängligt för de studerande. Vid delstudiernas genomförande 

var en majoritet av de studerande boende inom campusområdet.   

Att studera på distans innebär att de studerande genomför merparten av 

sin utbildning, ca 75-80%, från hemorten. Via utbildningens kursplattform 

distribueras kursinformation och material och där finns också diskussions- 

och frågeforum tillgängliga. Instruktörsledda seminarier och möten hålls 

vidare via externa kommunikationsplattformar. Övrig kommunikation mellan 

studeranden och mellan instruktörer och studeranden sker via mejl, telefon 

och sociala medier. Efter ca fyra veckors nätbaserade studier följer därefter ca 

en veckas koncentrerad övningsverksamhet på campusområdet. De 

distansstuderande ska enligt utbildningens riktlinjer ha motsvarande antal 

övningstillfällen som de som studerar på campus.3 

Instruktörer och studerande inom SMO 
I samband med genomförandet av den senaste delstudien under höstterminen 

2012 samlades bakgrundsinformation in om medverkande studerande-

grupper och verksamma SMO-instruktörer. I Tabell 2 visas bakgrundsdata för 

de studerande.4      

 

Tabell 2 

Bakgrundsdata för brandmannastuderanden inom SMO ht 2012 
Antal studerande på SMO campus termin 4 30, varav 6 kvinnor och 24 män 
Antal studerande på SMO distans termin 4 30, varav 1 kvinna och 29 män 
Antal studerande på SMO campus termin 1 29, varav 3 kvinnor och 26 män  
Antal studerande på SMO distans termin 1 30, varav 6 kvinnor och 24 män 
Medelålder för campusstuderande SMO  Termin 1: 24,5 år, termin 4: 25 år  
Medelålder för distansstuderande på SMO  Termin 1: 25,5 år, termin 4: 27,5 år  
Antal avhopp bland campusstuderande 2010-2012 13 
Antal avhopp bland distansstuderande 2010-2012  23 
Lägsta intagningspoäng för campusutbildning ht 
2012   
 

Betyg: 16,04 
Betyg med komplettering: 16,00 
Betyg med arbetslivserfarenhet: 
16,60 
Högskoleprov: 1,1 

Lägsta intagningskrav i betygspoäng distans ht 2012 
 

Betyg: 15,50 
Betyg med komplettering: 15,53 
Betyg med arbetslivserfarenhet: 
17,30 
Högskoleprov: 1,2 

 
Som visas i Tabell 2 var det endast marginella skillnader mellan campus- 

och distansstuderanden avseende antal, könsfördelning, medelålder och 

betygspoäng. Det var i huvudsak män, ca 87 %, som studerade på SMO och 

medelåldern var ca 25 år.  När det gäller antalet avhopp visar dock samman-

ställningen att betydligt fler distansstuderanden hade avbrutit sina studier 

jämfört med de som studerade på campus. 

                                                             
3 Uppgift från flera intervjuer med instruktörer under delstudierna 2008, 2010 och 2012. 

4 Uppgifter sammanställda av administrationsenheten vid det studerade lärosätet, april, 2013. 
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I övrigt visar det insamlade datamaterialet från delstudierna att en 

majoritet av de campusstuderande bodde på campusområdet och att de inte 

hade något yrkesarbete vid sidan om. Bland de distansstuderande arbetade 

däremot majoriteten vid sidan om studierna, varav flera inom 

räddningstjänst. I Tabell 3 visas vidare bakgrundsinformation SMO-

instruktörerna. 

 

Tabell 3 

Bakgrundsdata för instruktörer inom SMO ht 2012  

Antal undervisande instruktörer 21 varav 4 kvinnor och 17 män  
Instruktörernas medelålder Ca 45-50 år 
Antal instruktörer med akademisk utbildning 7 
Antal instruktörer med brandmannautbildning  11 
Antal instruktörer med annan utbildning/yrkeserfarenhet 3 
Antal instruktörer som ”hyrts” in från Räddningstjänsten  
eller annan verksamhet för kortvariga 
undervisningsinsatser 

26 

 

Som visas i Tabell 3 var det vid den avslutande studiens genomförande 

företrädesvis män som arbetade som instruktörer, 81 %. Den utbildnings-

bakgrund som dominerade bland dessa var brandmannautbildning och de 

hade sin undervisningsverksamhet förlagd framför allt till Brand och 

räddningsområdet. Instruktörer med akademisk utbildning, exempelvis 

brandingenjörs-, socionom- och lärarutbildning arbetade företrädesvis inom 

Risk- och säkerhetsområdet, medan de med sjukvårdsutbildning hade sin 

huvudsakliga undervisning om prehospital sjukvård inom Brand- och 

räddningsområdet. Antalet inlånade instruktörer var i relation till antalet 

anställda instruktörer relativt stort och de flesta av dem kom från 

Räddningstjänsten och gjorde sina undervisningsinsatser inom Brand- och 

räddningsområdets övningsverksamhet.  

Med denna kontextbeskrivning av brandmannautbildning och räddnings-

tjänst som bakgrund går vi vidare till nästa kapitel som behandlar tidigare 

forskning.  
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3. Tidigare forskning 
 

Detta kapitel är indelat i två delar, där den första delen berör forskning som 

är genomförd inom brandmannautbildning och räddningstjänst. I den andra 

delen behandlas tidigare forskning om undervisning och lärande i teknik-

stödda och nätbaserade utbildningsmiljöer.   

Del 1 - Räddningstjänst och brandmannautbildning 
Denna del kan betraktas som ett komplement till bakgrundsbeskrivningen i 

kapitel två, med målsättningen att båda dessa delar tillsammans kan ge en 

fördjupad bild av den utbildningskontext inom vilken avhandlingens studier 

är genomförda. 
Inledningsvis kan det konstateras att omfattande forskning kontinuerligt 

bedrivs inom brand- och riskområdet i syfte att öka kunskaperna om 

exempelvis nya riskkällor, riskhantering och miljömässig påverkan. På 

nationell nivå medfinansieras denna forskning årligen av MSB (Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap) med ca 130 miljoner till fyra 

forskningsmiljöer, där ett 70–80-tal forskningsprojekt bedrivs samtidigt. De 

flesta av dessa projekt kan hänföras till forskningsområdena säkerhet, 

krishantering, kommunikation samt hantering av farliga ämnen (MSB, 2014). 

I MSB:s forskningsstrategi inför 2014-2018 visas vidare att följande fem 

forskningsområden prioriteras: Individens och allmänhetens säkerhet; Skydd 

mot brand, olyckor och farliga ämnen; Kontinuitet och resiliens i samhället; 

Stärkt krisberedskap och civilt försvar samt Informationssäkerhet. Bland de 

perspektiv som särskilt prioriteras kan nämnas EU, internationella 

förhållanden och säkerhetspolitik; Genus och mångfald; samt Ledning och 

samverkan (MSB, 2013 a). Mot bakgrund av nämnda prioriterade områden 

och perspektiv kan det således konstateras att inget forskningsområde eller 

perspektiv specifikt berör undervisning och lärande, vilket sannolikt 

medverkat till att ytterst få nationella studier finns tillgängliga inom dessa 

områden. Mot bakgrund av brandmannautbildningens historiskt sett starka 

förankring i yrkesprofessionen samt avhandlingens strävan att inkludera 

utbildningskontextens betydelse vid implementeringen av distansutbild-

ningen, har det bedömts som relevant att även ta med arbetsplatsrelaterad 

forskning som genomförts inom brandförsvar/räddningstjänst. Denna del är 

indelad i följande teman: kunskap och lärande inom brandmannautbildning 

och räddningstjänst, bilden av brandmannen respektive brandmannayrket 

samt räddningstjänstens yrkeskultur. 
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Kunskap och lärande i brandmannautbildning  

 

Lärande genom praktiska övningar och berättelser från yrkespraktiken 

Göransson (2004) visar i sin avhandling att brandmannastuderande inom 

tidigare utbildning, Brandman heltid, betraktar sig själva som praktiker. De 

föredrar att lära genom praktisk övning och genom berättelser från 

instruktörer med praktisk erfarenhet. Vidare framkommer det att de 

prioriterar praktik- och nyttoinriktad undervisning, medan problembaserat 

(PBL) och teoriinriktat lärande anses vara slöseri med tid. Då de studerande 

inte tycks se kopplingen mellan teori och praktik utvecklas istället strategiska 

och instrumentella förhållningssätt, där uppgifter genomförs utan att de 

förankras i något övergripande lärandesammanhang. Mot bakgrund av 

avhandlingens resultat pekar Göransson på vikten av att de studerandes 

erfarenheter tas tillvara på ett bättre sätt och att instruktörernas roll som 

förmedlare mellan teori och praktik och som stöd i den språkliga lärprocessen 

utvecklas.   
I Blondins (2014) avhandling uppmärksammas SMO-studerandes 

lärande under operativa och laginriktade realtidsövningar. I studien som 

fokuserar på övningars förutsättningar och processer samt potentiella 

möjligheter att bidra till yrkeskunnande, problematiseras föreställningen om 

att övningar per automatik utgör situationer för lärande. Författaren visar på 

betydelsen av att organisatoriskt beakta såväl tekniska som sociala och 

emotionella dimensioner för att därigenom skapa lärsituationer där de 

studerande lär sig att kontrollera teknisk utrustning och arbetsmetoder, 

lagarbetets olika dimensioner samt känslomässiga aspekter. Medan den 

materiella organisationen handlar om att möjliggöra agerande med ”riktig” 

utrustning i säkra men realistiska miljöer innefattar den sociala 

organisationen aspekter som koordinering, kommunikation, flexibilitet och 

lyhördhet. Sist men inte minst omfattar deltagande i denna typ av lagarbete 

att de studerande lär sig ”rätt” emotionell inställning till risker och faror, dvs. 

att de utifrån sin tilldelade roll i arbetslaget blir medvetna om sitt 

handlingsutrymme och att de lär sig att både ”känna rätt” och ”våga rätt” 

(s.221). Avhandlingen visar avslutningsvis på instruktörernas och de erfarna 

brandmännens viktiga roll som förebilder för de studerande avseende hur 

situationer bör tolkas och vilka ageranden och attityder som är de korrekta.  

 

Anpassningsinriktat lärande 

Lärande för anpassning respektive utveckling uppmärksammas i två studier 

inom den engelska brandmannautbildningen (Baigent, Hill, Ling, Rolph & 

Watson, 2003; Baigent & Rolph, 2003). I dessa studier visas hur brand-

väsende och utbildning domineras av två kulturer, en formell och en informell, 

som på olika strukturella nivåer strider om tolkningsföreträde avseende 

uppfattningar om vem den gode brandmannen är, vad yrket innebär och vad 

de blivande brandmännen måste lära sig. I den formella kulturen, som främst 
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företräds av brandofficerer, betonas vikten av att arbeta enligt nya policys om 

utvidgad yrkeskompetens samt ökad jämställdhet och mångfald.  I den infor-

mella kulturen som till övervägande delen representeras av verksamma 

brandmän framhålls istället betydelsen av att beakta de yrkesrelaterade 

värderingar som är rådande inom skifteslagen. I relation till dessa definierade 

kulturer visar Baigent et al. (2003) på tre framträdande kategorier av 

brandmannautbildningar: reglementära, övergångsinriktade samt pro-

gressiva. De reglementära utbildningarna beskrivs av författarna som 

uppbyggda kring disciplin, fostrande av gruppbeteende samt kontroll. Vidare 

visas att instruktörerna har ett stort utrymme att utforma undervisningen i 

linje med deras egen syn på vad som kännetecknar den gode brandmannen.  
Baigent och Rolph (2003), pekar dock på att många tolkningar om vad 

som kännetecknar den gode brandmannen förekommer, exempelvis 

effektivitet vid ankomst till olycksplats (getting-in), kunskaper om 

riskbedömning och koppling till särskilda attribut som exempelvis manligt 

kön, styrka, vithet och heterosexualitet.  Det gemensamma tycks dock vara att 

brandinstruktörerna, vilka vanligtvis rekryteras direkt från räddnings-

tjänsten, ofta ser sin egen kultur i skifteslaget som det enda rätta sättet att 

förhålla sig till yrket och yrkeslärandet. I denna typ av utbildning framhålls 

vidare att de studerande skolas in i ett vi- och dom-tänkande mellan ledning 

och personal och i övriga värderingar om yrket vilka förmedlas av 

instruktörerna. Den viktigaste värderingen är enligt Baigent och Rolph (2003) 

att lära sig att passa in (fitting-in), att nå upp till den standard som anges inom 

gruppen samt att böja sig för ledaren. Författarna hävdar att denna typ av 

anpassningsinriktade och grupporienterade lärande bidrar till att förminska 

individens utvecklingsmöjligheter och effektivt motarbeta förändringar av 

räddningstjänsten i enlighet med nya policys.    

Medan kategorin övergångsinriktade utbildningar beskrivs som 

institutioner på väg mot förändring och utveckling kännetecknas de 

progressiva utbildningarna av en strävan efter att arbeta enligt de nya 

policymålen. I dessa utbildningar betonas vikten av självständiga och 

ansvarstagande instruktörer och studeranden som är villiga att arbeta för en 

förändrad inriktning av räddningstjänsten. Instruktörer inom dessa 

utbildningar rekryteras vanligtvis utanför räddningstjänsten och i 

undervisningen framhålls betydelsen av mångfald och ett utvecklingsinriktat 

lärande i syfte att förbereda de studerande för en breddad yrkesutövning som 

innefattar både olycksförebyggande och olycksbekämpande insatser.  

Avslutningsvis visar slutsatserna från dessa studier att det är den 

informella kulturen som bärs upp av skifteslagen (the watch) som effektivt 

begränsar försöken att förända räddningstjänst och utbildning. Författarna 

hävdar därför att räddningstjänstens utveckling är avhängig att förändringar 

görs avseende rekryteringspolicys, i grundläggande utbildning och genom att 

uppföljande kontrollerande system införs.  

Liknande resultat som påminner om beskrivningarna av reglementära 

utbildningar i England framkommer även i en delstudie av Häyrén Weinestål 
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et al. (2011) inom svensk brandmannautbildningskontext. I den visas att de 

studerande under praktikperioden (LIA) aktivt försöker att ta till sig 

skifteslagens etablerade maskuliniteter och verksamhetsnormer. Det sker 

exempelvis genom att de anpassar sina sätt att uttrycka sig, genom att välja 

rätt mat och genom att de åtar sig arbetsuppgifter som de tror kan medföra 

att de bekräftas och upptas i gemenskapen. 

  

Kunskap och lärande i räddningstjänst 

En genomgång av detta forskningsfält visar att betydligt fler studier om 

lärande har genomförts inom räddningstjänsten jämfört med inom 

brandmannautbildning. Inom fältet konstateras trots detta att området är i 

stort behov av ytterligare forskning kring brandmännens arbetsplatslärande 

(Tracey, 2013).  

 

Lärande på individ- och gruppnivå – erfarenhetsbaserat och förkroppsligat 

Brandmännens yrkeslärande i termer av formellt och informellt lärande utgör 

ett centralt tema i många studier inom räddningstjänst (Somerville & Lloyd, 

2006; Sommer & Njå, 2011; Taber, Plumb & Jolemore, 2008; Tracey, 2013). 

En gemensam slutsats i dessa studier tycks vara att det formella lärandet 

framförallt sker under deltagande i utbildning, medan det informella lärandet 

äger rum i den dagliga yrkespraktiken. Det framstår också som tydligt att 

brandmännen värderar det informella lärandet högst, då det anses utgöra 

grunden för deras yrkesutövning.  
Det formella lärandet å ena sidan relateras exempelvis till deltagande i 

grundutbildning (brandakademier), interna och externa kurser och till 

utbildningsvetenskapliga program (Tracey, 2013). Denna form av lärande 

beskrivs i termer av textbaserad förberedelse för yrkespraktiken, men 

brandmännen tycks dock mena att det är i den konkreta yrkespraktiken som 

de lär sig yrket. Somerville & Lloyd (2006) konstaterar i linje med detta att 

”the curriculum alone will never teach a firefighter how to become a firefighter 

(s. 286).  

Det informella lärandet å andra sidan beskrivs som mångfacetterat 

avseende det sammanhang där det äger rum och hur det kommer till uttryck. 

Exempel på sammanhang där lärande anses ske är under deltagande i 

övningar (Sommer & Njå, 2011; Tracey 2013), i diskussioner med kollegor 

(Somerville & Lloyd, 2006; Taber et al., 2008) samt via yrkesrelaterade 

berättelser från mer erfarna brandmän (Sommer & Njå, 2011). Detta lärande 

kan sammantaget betecknas som erfarenhetsbaserat där brandmännens 

samlade erfarenheter från yrkespraktiken bildar en gemensam referens som 

är vägledande vid olyckssituationer, när policys ska tolkas och omsättas i 

praktiken och vid navigering i osäkra yrkesuppgifter (Taber et al., 2008).  

Lärande genom deltagande i aktiva räddningsinsatser beskrivs dock ofta 

som i huvudsak förkroppsligat. Detta lärande kommer till uttryck när 

kunskaper och färdigheter sätter sig i fingrar och ryggrad, såväl som när 
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känslan av eld och akuta situationer lämnar kroppsliga avtryck (Sommer & 

Njå, 2011). Utöver detta visar Taber et al. (2008) att brandmännen emellanåt 

tvingas använda sig av ett kreativt och ”fast-as-lightening learning” (s.284) vid 

akuta och oväntade situationer när erfarenhet och rutin inte räcker till som 

stöd.   

Sammantaget visar dessa studier att det är främst det informella 

arbetsplatslärandet som har betydelse för brandmännen och deras 

yrkesutövning. I några studier (Sommer & Njå, 2011; Taber et al., 2008), 

beskrivs detta lärande som en process av legitimerat perifert deltagande (Lave 

& Wenger, 1991), där den mindre erfarne brandmannen genom deltagande i 

yrkespraktikens olika arbetsuppgifter lär genom interaktion med de mer 

erfarna. Tracey (2013) uttrycker vidare att brandmännens informella lärande 

kan förbättras genom att de får stöd i att identifiera och utveckla 

lärandemöjligheterna i den dagliga yrkespraktiken. I linje med detta pekar 

avslutningsvis Sommer & Njå (2011), på vikten av att planerade lärprocesser 

införs inom räddningstjänsten. Som exempel nämns att räddningsinsatser 

och etablerade kunskaper och rutiner i högre grad bör bli föremål för kritisk 

granskning, att systematiskt erfarenhetsutbyte etableras och att mer 

utmanande övningar lanseras.  

 

Lärande på räddningstjänstnivå – kulturella och strukturella 

förutsättningar  

Då olyckor och kriser i samhället tenderar att bli allt mer komplexa och 

svårhanterliga är det av vikt att räddningstjänsten som organisation kan lära 

av tidigare erfarenheter för att därmed kunna bidra med koordinerade och 

effektiva insatser (Donahue & Tuohy 2006; Sommer, Braut, & Njå, 2013). I 

många studier har därför uppmärksamheten riktats mot de förutsättningar 

för lärande som råder inom räddningstjänsterna när det gäller att lära av de 

erfarenheter som görs efter räddningsinsatser (Dekker & Jonsén, 2007; 

Dekker, Jonsén, Bergström & Dahlström, 2008; Donahue & Tuohy, 2006; 

Pilemalm, 2014; Rother, 2009; Sommer et al., 2013). Den samlade bilden från 

dessa studier indikerar att stora brister tycks vara rådande på organisations-

nivå, vilka kan hänföras till områden som ledarskap, arbetsmetoder och 

strategier samt personalens kompetens. Exempelvis visar Dekker & Jonsén 

(2007) och Dekker et al., (2008) att räddningstjänsten som organisation 

präglas av betydande bristfälligheter avseende tillit, respekt och delaktighet, 

vilka de hävdar är grundläggande förutsättningar för att lära av erfarenheter. 

I dessa studier pekas även på kunskapsbrister avseende systematiskt 

uppföljningsarbete och organisatoriskt lärande. I linje med dessa resultat 

framgår det av Pilemalms studie (2014) att även om målen och intentionerna 

finns om att använda och utveckla befintliga dokumentationssystem för 

lärande, tycks dock lärandet till stor del utebli på grund av brister som kan 

relateras till instrumentell användning samt till frånvaron av stödjande 

åtgärder och spridningsfunktioner. Rother (2009) och Dekker & Jonsén 
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(2007) visar vidare i likhet med Baigent och Rolph (2003) samt Baigent et al. 

(2003) att det råder ett stort glapp mellan verksamhetsnivåerna och att det 

saknas en delad förståelse för räddningstjänstens uppdrag. Det tycks även 

vara vanligt förekommande att information försvinner och förvanskas och att 

en stor del av informationsutbytet sker via informella vägar.  
Studier från andra länder visar på liknande bristfälligheter inom 

räddningstjänsten avseende ledarskap, kommunikation och planering 

(Donahue & Tuohy, 2006, Sommer et al., 2013). Donahue & Tuohy (2006) 

pekar i sina slutsatser på att det inte räcker med att organisationer åläggs att 

göra förändringar i sina verksamheter. För att uppnå bestående förändringar 

krävs, enligt dessa författare, att behoven riktas mot strukturer, system och 

kulturer för att mönster av ageranden ska kunna förändras. Med andra ord 

krävs, enligt dessa författare, långsiktiga åtaganden för att kunna upprätthålla 

och institutionalisera nya lärprocesser. Ett exempel från säkerhetsområdet 

som bekräftar dessa slutsatser är Thackaberrys (2004) studie om ett 

utvecklingsprojekt med självstudier för brandmän. I studien visas att 

projektet inledningsvis öppnar upp för nya och mer pragmatiska 

förhållningssätt bland brandmännen, men att de under projektets gång får allt 

svårare att kritiskt distansera sig från de kulturella antaganden som ligger till 

grund för görandet i praktiken. Vidare framkommer att ledningspersonalen 

värnar om gamla regelverk för att därigenom befästa ordningen av rådande 

hierarkier inom organisationen. 

 

Yrkeskunskaper och färdigheter i förändring  

Införandet av SMO-utbildningen innebar, som visas i kapitel 2, att innehållet 

i brandmannautbildningen breddades avsevärt. Från att i tidigare utbildning 

(Brandman heltid) i huvudsak vara inriktat mot operativt räddnings- och 

brandbekämpningsarbete till att i SMO-utbildningen omfatta både ett 

förebyggande risk- och säkerhetsområde och ett operativt brand- och 

räddningsområde. Mot bakgrund av dessa förändringar framkommer i flera 

studier att övergången mellan utbildning och yrkesprofession tycks vara 

förknippad med ett flertal kunskaps- och färdighetsrelaterade problem (Hoff, 

2010; Häyrén Weinestål et. al., 2011; SOU, 2007:31; Söderström, 2010). 

Exempelvis visar Hoff (2010) att 85 % av räddningstjänstens styrkeledare 

(ledare för en insatsstyrka) anser att nyutexaminerade brandmän med SMO-

utbildning har sämre praktiska färdigheter än brandmän med tidigare 

utbildning. Det förespråkas därför att dessa brandmän behöver öva mer på 

grundläggande färdigheter. I samma studie visas även att endast 11 % av 

räddningstjänsterna anser sig ha anpassat sin övningsverksamhet efter SMO-

utbildningen. I Söderströms (2010) utvärderingsstudie framhålls vidare att 

förväntningar och krav avseende utbildningsinnehåll i hög grad skiljer sig åt 

mellan utbildningspersonal och personal från räddningstjänsten. Häyrén 

Weinestål et al., (2011) konstaterar sammanfattningsvis att det förekommer 

en rad konfliktfyllda uppfattningar och förväntningar inom räddningstjänsten 
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avseende utbildning, rekrytering, föryngrings- och förändringsbenägenhet. 

De hävdar dock att grunden till dessa problem inte enkelt låter sig förklaras 

med att räddningstjänsten är en icke förändringsbenägen organisation. 

Utgångspunkten för ökad förståelse bör, enligt dessa författare, istället vara 

att utgå från räddningstjänstens perspektiv, där uppfattningen snarast är att 

SMO-utbildningen inte tillkommit för att öka kvaliteten på yrkets kärn-

verksamhet, det operativa insatsarbetet, utan snarare för att förändra yrkets 

inriktning. 
Brandmannayrkets förändring från ett klassiskt kroppsligt arbetaryrke till 

ett i allt högre grad tjänstemannaliknande yrke behandlas av bland annat 

Childs, Morris och Ingham (2004), Childs (2005) och Mankkinen (2002). 

Exempelvis beskriver Childs et al., (2004) ur ett brandbefäls- respektive 

brandmannaperspektiv två yrkeskategorier som befinner sig i ett 

spänningsfält mellan å ena sidan medias bild av de heroiskt uppoffrande 

brandmännen och å andra sidan samhällets krav på att de ska bidra med ökad 

och relevant samhällsservice. De ökade kraven handlar om behov av 

samordning, förändringar av organisationsstrukturer samt förändringar av 

verksamheten i riktning mot förebyggande, sjukvårdande och samhälls-

utbildande insatser. Utöver detta uttalas även krav om att verksamheten ska 

vara grundad på evidensbaserade beslutstaganden. Childs et al. (2004) visar 

vidare att brandbefälens dagliga arbete i allt högre grad präglas av 

utredningsarbete, rapportskrivande och förebyggande samhällsinsatser och 

att de därför är i behov av allt större kunskaper om informationsteknik och 

ledarskap. I studiens slutsatser konstateras att räddningstjänsten även 

fortsättningsvis kommer att vara föremål för förändring och att dess roll som 

förebyggande aktör därför måste uppgraderas och värderas högre. Mot 

bakgrund av nämnda förändringar pekar Childs (2005) på nödvändigheten av 

ökad professionalisering, inom vilken kritiskt reflekterande i det dagliga 

arbetet utgör en viktig aspekt inom såväl räddningstjänst som inom 

brandmannautbildning. Författaren efterlyser därför en satsning med 

pedagogiska frågeställningar som utgångspunkt, vilken kan bidra till att en 

reflekterande och utforskande räddnings- och krisberedskap utvecklas.  

Mankkinen (2002), Mellström (2009), Kruse (2007) och Rother (2009) 

pekar avslutningsvis på ett antal möjliga utvecklingsvägar, vilka skulle kunna 

bidra till förändring av räddningstjänstens inriktning. Med referens till 

Baigent (2001) och Ericson (2004) visas dels att nämnda maskulinitetsideal, 

vilka är förknippade med heroism och risktagande, inte delas av alla 

brandmän utan snarare att många är negativt inställda till de förväntningar 

och normer som omgärdar yrkesutövandet. Dels anges att införandet av det 

förebyggande och mer omsorgsinriktade uppdraget har potentialen att på sikt 

bidra till bättre balans mellan hur yrkesuppgifter prioriteras och värderas. 

SMO-utbildningen och dess akademiseringsinriktning pekas i detta 

sammanhang ut som en viktig förändringsagent, vilken på sikt kan förändra 

uppfattningar om vad som utgör de viktigaste aspekterna av yrket. 

Avslutningsvis pekar Rother (2009) på betydelsen av att stärka strukturerna 
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för delaktighet och dialog inom räddningstjänsten, för att därigenom stärka 

förtroendet mellan ledning och personal och kunna fånga upp konstruktiva 

idéer.  

 

Bilden av brandmannen  
I många studier riktas uppmärksamheten mot historiska och kulturella 

konstruktioner av brandmännens yrkesroll och vilken betydelse dessa 

konstruktioner har och har haft för brandmännens yrkesidentitet och 

yrkeskultur. Ett centralt tema handlar om den särskilda typ av maskulinitet 

som tillskrivs denna yrkesgrupp och hur den har en tydlig koppling till 

heroism och risktagande.  Cooper (1995) beskriver från ett historiskt 

perspektiv hur bilden av brandmannen kan spåras till 1800-talets 

medelklassideologi. Brandmannen ansågs då förkroppsliga de viktorianska 

idealen kring manlighet: exempelvis ridderlighet, heroism, styrka och en vilja 

att offra sig själv för andra. Det framkommer vidare att brandmännen, trots 

sina rötter i arbetarklassen, kunde uppnå samhällelig status genom att de 

visade upp moralisk och fysisk styrka att kunna besegra den gemensamma 

fienden, elden, och genom att de i yrkeskåren upprätthöll samhällets 

etablerade genus- och rasrelationer. Att dessa uppfattningar och bilder av 

brandmän som manliga hjältar, både internt inom räddningstjänsten och 

externt i samhället, fortsättningsvis aktualiseras och manifesteras i nutid, 

visas i ett flertal studier både nationellt och från andra länder (Baigent, 2001; 

Chetkovich, 1997; Ericson, 2004; 2011; Häyrén Weinestål et al., 2011; Kruse, 

2007; Matheson, 2012; Mellström, 2009; Sargent, 2002; Scott, 2005).  
Exempelvis visas i studier av bland andra Baigent (2001), Ericson (2004, 

2011) och Scott (2005), hur bilden av brandmannahjälten, vilken 

kännetecknas av att visa mod, övervinna rädslor och våga utsätta sig för risker, 

utgör en central del i den dominerande maskulinitetskonstruktionen och i 

skapandet av brandmannaidentiteten. Att denna bild av brandmannen till 

stor del delas av samhällets invånare och även bidrar till en utbredd tillit till 

brandmännens yrkeskunnande och handlingskraft visas vidare av Baigent 

(2001), Matheson, (2012) och Sargent (2002).   

Vidare framhåller Mellström (2009) att denna konstruktion av manlighet 

även inrymmer tydliga könsdiskurser om mäns beskyddarrationalitet och 

kvinnors omsorgsrationalitet, vilka inkluderar tydliga uppfattningar om olika 

handlingars könsmärkning. Häyrén Weinestål et al. (2011) definierar ett antal 

maskulinitetspositioner, vilka aktiveras i olika yrkesrelaterade situationer och 

kommer till uttryck i brandmännens sätt att tala om och förstå sitt yrke. 

Exempel på maskulinitetspositioner är förutom hjälten: hantverkaren, 

idrottaren och teknikern. Andra mer komplexa positioner som nämns handlar 

om att kunna visa omsorg, odla vänskap och hantera utsatthet. Häyrén 

Weinestål et al. (2011) visar vidare att den stereotypa bilden av brandmannen 

som hjälte fortsätter att reproduceras och överföras till allmänheten via 

informationsmaterial, media och populärkultur. De hävdar även att den 
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officiella informationen som förmedlas av MSB inte ger en rättvis bild av 

yrket, då alltför stort fokus riktas mot operativa uppgifter, att kvinnore-

presentationen överdrivs och att bilden av arbetsmiljöerna förvanskas. 

      

Bilden av brandmannayrket 

Rökdykning i brinnande byggnader i syfte att begränsa eldens framfart och 

rädda människor betraktas bland brandmän som både en upphöjd och 

utslagsgivande arbetsuppgift (Baigent, 2001; Ericson, 2004; 2011; Mellström, 

2009, Tracy & Scott, 2006). Baigent (2001) använder begreppet ”getting-in” 

för att åskådliggöra betydelsen av denna arbetsuppgift, där det eftersträvas att 

brandmännen ”getting as close as possible to the fire and then extinguishing 

it with the minimum amount of water possible” (s.37). Med andra ord är 

begränsning av vattenmängden eftersträvansvärt i syfte att minska risken för 

vattenskador, men närheten till elden innebär samtidigt hög risk för 

ångbildning som kan tränga in i brandmännens kläder. Baigent hävdar att 

denna arbetsuppgift i hög grad är kopplad till uppfattningar om den gode 

brandmannen, som inte bara kan släcka bränder, utan också göra det på ett 

effektivt och säkert sätt. Fysisk styrka samt förmåga att följa rutiner, anpassa 

risktagandet och undvika panik är centrala aspekter som inkluderas i bilden 

av det ideala utförandet av dessa arbetsuppgifter (Baigent, 2001). Under 

rökdykningsinsatser ställs med andra ord brandmännens kapacitet i relation 

till dessa maskulinitetsideal på sin spets och ”lojalitet och förtroende mellan 

brandmän kokas ner till huruvida de klarar att dra ut en kollega i en 

krissituation” (Mellström, 2009, s.93). Mot dessa informella kriterier som 

måttstock för den gode brandmannens duglighet prövas inte minst kvinnor, 

som utifrån en könskomplementär syn framförallt anses sakna tillräcklig 

fysisk styrka, men också förmåga att rationellt hantera farliga situationer 

(Ericson, 2004; Mellström, 2009).  
I linje med detta visar Kruse (2007) och Häyrén Weinestål et al., (2011) 

att den dominerande uppfattningen bland brandmän är att brand-

bekämpande insatser betraktas som det riktiga jobbet, trots att det endast 

utgör ca 3 % av arbetstiden (Scott, 2005). Denna uppfattning om vad som 

utgör yrkets kärna och vad som anses vara det speciella med yrket tycks vidare 

vara något som grundläggs redan under utbildningen (Baigent & Rolph, 2003; 

O'Connor, 2006). Det är denna del av yrket som får mest uppmärksamhet 

både internt och externt, medan andra arbetsuppgifter som exempelvis 

stationsarbete i form av underhåll av utrustning samt förebyggande arbete 

betraktas som sidouppgifter (Scott, 2005). Brandmännens motstånd mot 

förebyggande och teoriinriktat arbete hävdar Baigent (2001) har sin grund i 

yrkets koppling till arbetarklass - ”a working class hands-on proletarian 

masculinity” (s. 84). Från detta perspektiv värnas det fysiska hands-on 

arbetet, vilket gör att många brandmän, enligt Baigent, även ställer sig 

tveksamma till karriärtjänster som beskrivs i termer av teoretiserande 

skrivbordsarbete. Att upprätthålla denna stereotypa uppfattning om yrket, 
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vilken bygger på manlig hjälte i riskfyllda räddningsaktioner, bör enligt 

Baigent ses som ett sätt för dem att definiera sin kompetens, men också som 

ett sätt att mobilisera allmänheten inför eventuella nedskärningar. Med andra 

ord handlar det om att upprätthålla denna uppfattning för att därigenom 

stärka sin position i organisationen och samhället (Tracy & Scott).  

I Häyrén Weineståls et al., (2011) delstudie om övergångar från utbildning 

till räddningstjänst visas att ovan nämnda beskrivningar av brandmannayrket 

går igen i bedömningar som görs inom räddningstjänsten av SMO-utbildade 

brandmän och den yrkeskompetens som behövs. Utbildningen anses 

förmedla fel information och tillhandahålla felaktig träning så att 

räddningstjänstens personal måste ”träna om dem när de ska ut i verkligt 

arbete” (s.58). Vidare framkommer det att den kompetens som framförallt 

efterfrågas är handlingskraft i form av effektiva ”doers”. 

    
Vi behöver någon som går in utan att tänka. Det funkar inte att stå och vara teoretisk 

när det brinner. Då behöver vi en doer som direkt fattar vad han ska göra. … Vi 

kommer antagligen att behöva gå tillbaka till där vi själva utbildade brandmän, 15 

veckorssystemet” (s.59).  

Arbetet i räddningstjänsten tycks vidare i hög grad förknippas med 

användning och hanterande av specifika fordon, maskiner och utrustning. 

Mellström (2009) beskriver exempelvis hur behärskandet av dessa artefakter 

i gemensamt arbete och delandet av kunskaper om dessa utgör ett 

kännetecken för maskulin fostran och vänskap, vilket kan spåras till ideal 

inom skråväsendet. Det handlar om att under längre lärprocesser tillsammans 

med andra, dels tillägna sig en förtrogenhet med verktygens möjligheter och 

begränsningar, dels att öva upp förmågor som perception, bedömning och 

problemlösning. En integrering av dessa delar innebär att verktygen kan bli 

en viktig del av brandmannens handlingsrepertoar och därmed bidra till en 

ökad känsla av kontroll under exempelvis brandbekämpningsinsatser. Den 

maskulinitet som kännetecknar den gode brandmannens arbete kan därmed 

sägas konstitueras och manifesteras i och genom användningen av räddnings-

tjänstens artefakter (Mellström, 2009).  

Mellström visar vidare att denna koppling mellan genus och teknik kan 

bidra med ökad förståelse för varför det är svårt att förändra den 

rekryteringstradition som varit rådande under lång tid. Författarens 

beskrivning av en homogen och könskodad rekryteringsprocess där teknisk 

kompetens och hantverkskunnande prioriteras bör enligt honom ses som ett 

långsiktigt formerande av räddningstjänstens sociala sammansättning där 

delandet, uppskattandet och utförandet av praktisk, förkroppsligad och 

teknisk kunskap utgör de centrala beståndsdelarna.  Denna beskrivning av en 

i flera avseenden fortsatt reproducerad rekryteringsprocess bekräftas även av 

Ericson (2004) och Häyrén Weinestål et al. (2011). Exempelvis visas att 

lämplig bakgrund fortfarande anses vara erfarenhet från hantverksyrken och 

idrottsliga sammanhang och att rekrytering ofta sker via informella vägar.  
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Brandmännens yrkeskultur 

På många håll i litteraturen framkommer att tillit, gemenskap och lojalitet är 

viktiga aspekter bland brandmännen i skifteslagen (Baigent, 2001; Ericson, 

2004, 2011; Myers, 2005). Baigent (2001) använder begreppet ”fitting-in”, för 

att visa hur tilliten till nya medlemmar är beroende av att de visar att de passar 

in i skifteslagets informella kultur. Det kan exempelvis ske genom att de visar 

respekt för de erfarna, efterfrågar deras kunskaper och genom att de aktivt 

eftersträvar att uppnå kriterierna för vad som betraktas som ett fullvärdigt 

brandmannaarbete.  Historieberättandet utgör i detta sammanhang en viktig 

yrkesmässig resurs, där de mindre erfarna kan tillägna sig förståelse för ideala 

och mindre goda sätt att agera som brandman. Därefter är det upp till dessa 

att bevisa för sig själv och för skifteslaget att de är tillförlitliga i krisartade 

situationer och lojala gentemot gruppens normer.  
Utöver detta framhåller Wright (2008) betydelsen av att nyrekryterade 

tillägnar sig de manligt kodade attityderna och beteendena för att därigenom 

upptas i gemenskapen. Författaren visar exempelvis hur kvinnor som tillägnar 

sig skifteslagens manligt kodade normer har lättare att bli accepterade än de 

som väljer andra strategier. På liknande sätt visas i en studie av Chetkovich 

(1997) att rådande könsnormer bidrar till att kvinnor ges sämre 

förutsättningar vid rökdykning, vilket medför försämrade möjligheter för dem 

att etablera ett förtroende i skifteslagen. 

Att bli accepterad som fullvärdig medlem i ett skifteslag är således en lång 

process som inrymmer tydliga principer om tillvägagångssätt, tydliga kriterier 

för vad som krävs i yrket och sist men inte minst tydliga uppfattningar om 

vilka grupper som anses kunna uppnå kriterierna för den gode brandmannen. 

I slutändan handlar det om, som Myers (2005) beskriver, att visa att man 

förtjänar den blå skjortan eller som Baigent (2001) uttrycker det att klara 

testet. I flera studier framkommer det också att nya medlemmar som inte 

motsvarar yrkesnormerna utsätts för kränkande behandling och trakasserier 

(Ericson, 2004; Wright, 2008). O’Connor (2006) visar även att bedömningen 

av nyrekryterade i första hand grundas på könstillhörighet, etnicitet och 

sexuell läggning, vilket medför att kvinnor, invandrare och homosexuella 

betraktas som ”de andra” oavsett om de klarar av de informella testerna i 

övrigt.  

Vidare beskriver Baigent (2001), Ericson (2011) och Mellström (2009) 

räddningstjänstens kulturella gemenskap som homosocial, där män 

identifierar sig med och delar med sig av sina kunskaper till andra män. Den 

exkludering och marginalisering av kvinnor som präglar räddningstjänsten 

över tid tolkas dock inte i första hand som ett uttryck för patriarkala 

maktanspråk, utan snarare som ett uttryck för brandmännens starka tilltro till 

att bara män kan leva upp till standarden av en god brandman. Ericson (2004) 

visar exempelvis att skillnader i fysisk styrka utgör grunden i brandmännens 

argumentation kring könsskillnader och Mellström (2009) pekar på att dessa 

åberopanden av könsskillnader tar formen av symboliska markörer som 

essentialiserar väsensskilda föreställningar om könen. Nämnda författare 
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tolkar dessa uttryck som att det bland brandmän finns en rädsla för att yrket 

ska feminiseras och därmed tappa en del av den status som är uppbyggd kring 

maskulinitet, heroism och risktagande.  

Hur maskulinitet konstrueras i brandmännens yrkesgemenskap berörs 

vidare av bland andra Chetkovich (1997), Ericson (2011), Mankinen (2002) 

och Rother (2009). Ericson (2011) visar exempelvis att yrkets tidsmässiga och 

rumsliga inramning värderas högt, då den möjliggör att de kan upprätta nära 

relationer till varandra. Mankkinen (2002) beskriver denna nära 

yrkesgemenskap i termer av en sluten gemenskap rik på symboler och 

gemensamma normer, vilka anses vara betydelsefulla redskap för att 

brandmännen skall kunna upprätthålla sitt engagemang och kunna hantera 

den stress som är förenad med riskfyllda arbetsuppgifter. Ett annat 

utmärkande drag, vilket anses stärka yrkesgemenskapen, tycks vidare var en 

rå men hjärtlig jargong som inte sällan anspelar på kön, etnicitet och sexuell 

läggning (Chetkovich, 1997; Ericson, 2011; Rother, 2009). Att denna jargong 

kan vara starkt normgivande och diskriminerande påvisas av Baigent (2001) 

och Ericson (2004) och Baigent, Brunzell och Granqvist (2012) pekar på att 

diskrimineringstendenser tycks förekomma inom räddningstjänster i många 

länder.  

Baigent (2009) hävdar avslutningsvis att det är för tidigt att uttala sig om 

huruvida nya reformer avseende lagstiftning och utbildning hunnit påverka 

yrkeskulturen. Som stöd för detta pekar författaren på fortsatta 

diskrimineringstendenser och att behovet av tillit mellan brandmän 

fortsättningsvis används som argument för att upprätthålla nämnda attityder 

mot nyanställda. Likaså visas att skillnaden mellan den formella och den 

informella kulturen tycks bestå. Medan man på ledningsnivå talar om 

pågående modernisering och professionalisering av räddningstjänsterna 

framkommer det att den informella kulturen fortsättningsvis präglas av en 

exkluderande syn på vad som bör ingå i brandmännens arbete, ”their job” 

(s.4).            

Del 2 – Undervisning och lärande i teknikstödda och 
nätbaserade utbildningsmiljöer. 
 

I detta avsnitt behandlas ett antal teman om undervisning och lärande i 

nätbaserade och teknikstödda lärmiljöer. Då antalet studier inom 

brandmannautbildning och närliggande yrkesutbildningar är ytterst få 

kompletteras forskningsgenomgången av studier från andra former av 

yrkesutbildningar och från högre utbildning.  

 

Distansutbildning i förändring 

Distansutbildning som utbildningsform har genomgått stora förändringar 

från den första generationens korrespondenskurser till att numera överlag 

utformas med stöd av ett brett utbud av informations- och kommunikations-

teknik.  Denna förändring har inneburit att distansutbildning inte längre kan 
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betraktas som en kompletterande utbildningsform till campusutbildning, 

med utgångspunkt i kompensatoriska syften (Moller, Robison, Huett, 2012). 

Snarare tycks det vara så att allt fler s.k. single-mode institutioner med enbart 

campusbaserad studieform inför nätbaserad distansutbildning som en 

jämbördig studieform (Moore & Kearsley, 2011). Då användningen av digital 

teknik under senare år även fått en alltmer framträdande plats i 

campusbaserade utbildningar är tendensen att dessa utbildningsformer 

alltmer närmar sig varandra avseende hur kurser designas och genomförs. 

Benämningar som blended och hybrid istället för campus och distans kan 

därför vara mer i linje med den utveckling som sker inom många utbildningar, 

där digital teknik används som stöd för undervisning och lärande (Hiltz & 

Turoff, 2005).  
Att terminologin är svävande exemplifieras även genom de många termer 

som används för att definiera undervisning och lärande med stöd av IKT. Som 

några exempel bland många, kan nämnas distanslärande, nätbaserat lärande 

och e-lärande och ingen tydlig enighet kan spåras i användningen av dessa 

begrepp. Ett försök till klargörande av dessa begrepp (Moore, Dickson-Deane 

& Galyen, 2011) visar att viss enighet tycks råda om att distanslärande handlar 

om att någon form av instruktion sker mellan instruktör och läranden, att den 

sker på olika tider och/eller platser och att olika former av instruktions-

material används. Användningen av digital teknik som stöd för lärande 

framstår således inte som självklar i detta begrepp. Det gemensamma i de 

många definitionerna av nätbaserat lärande tycks handla om att det utgör en 

förbättrad form av distanslärande, då användningen av digital teknik anses 

bidra till ökad tillgång på information samt medverka till ökad konnektivitet, 

flexibilitet och interaktion. Bristen på enighet tycks dock vara störst kring 

begreppet e-lärande, men det gemensamma synes vara att digital teknik 

oavsett form anses kunna utgöra ett stöd för lärande. I denna avhandling 

används begreppet distansutbildning respektive nätbaserad undervisning 

/nätbaserat lärande. Distansutbildning, för att det är den gällande 

benämningen inom brandmannautbildningen och nätbaserad under-

visning/nätbaserat lärande, då digitala tekniker utgör de grundläggande 

verktygen som möjliggör tillgång till information, interaktion och 

kommunikation inom brandmannautbildningens distansform.  

Förändringar som under de senaste åren skett inom såväl distans- som 

campusutbildningar avseende lärande med stöd av digital teknik är givetvis 

avhängig den snabba teknikutveckling som skett under de senaste 

decennierna, men de kan också i hög grad relateras till de betydelser som på 

den politiska arenan kontinuerligt tillskrivits IKT ur ett konkurrens- och 

demokratiperspektiv. På EU-nivå kan exempelvis nämnas Europa-

kommissionens ’e-lärandeinitiativ’ (Europa-kommissionen, 2000) och 

Europaparlamentets ’nyckelkompetenser för livslångt lärande’ (Europa-

parlamentet, 2006) där IKT-kompetens anges som en av åtta nyckel-

kompetenser i ett kunskapsbaserat samhälle. På nationell nivå återfinns 

motsvarande strategidokument, exempelvis Distansutbildningskommitténs 
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’Flexibel utbildning på distans’ (SOU 1998:84) och Digitaliserings-

kommisionens ’En digital agenda i människans tjänst’ (SOU 2014:13). I dessa 

strategier framhålls användandet av IKT som en viktig förutsättning i mötet 

med en föränderlig arbetsmarknad och som ett redskap som kan stärka den 

sociala sammanhållningen och bidra till ett aktivt medborgarskap i ett 

föränderligt samhälle.  

Dagens utbildningsinstitutioner, inklusive brandmannautbildningen, 

verkar i en komplex miljö av motstridiga krav från olika intressenter. 

Samhälleliga krav om ökad effektivitet och anställningsbarhet ska tillgodoses 

samtidigt som de anställdas arbetsförhållanden och studenternas krav på 

flexibilitet och tillgänglighet ska beaktas. I detta spänningsfält kan rådande 

teknikutveckling och nätbaserade utbildningsformer ses som en ytterligare 

förändringsagent, vilken utmanar gängse förhållningssätt till undervisning 

och lärande om vad vi behöver veta och kunna och hur vi gör för att veta och 

kunna. I takt med att arbetsplatser och arbetsuppgifter förändras ökar också 

behoven av att kunskaper och färdigheter uppdateras och utvecklas och IKT 

synes då vara ett viktigt stöd i dessa lärprocesser (Laurillard, 2008).  

Att implementering och integrering av IKT och nätbaserat lärande i 

utbildningssammanhang kan vara utmanande och spänningsfylld, men också 

utgöra en katalysator för förändring på olika nivåer inom en utbildning 

behandlas i nedanstående teman. 

  

Instruktörsrollen i teknikstödda och nätbaserade lärmiljöer 

I många studier tycks samstämmighet råda om att nätbaserad undervisning 

skiljer sig från face-to-face undervisning avseende möjligheter och 

begränsningar för interaktion och kommunikation. Vid implementering av 

nätbaserade undervisningsmiljöer betonas därför vikten av att lärare med 

stöd av digital teknik tillägnar sig nya sätt att interagera och kommunicera 

med studenter och innehåll (Duncan & Barnett, 2009; Yang & Cornelious, 

2005). Som exempel nämner Duncan & Barnett (2009) att lärare behöver 

utveckla tekniska färdigheter, färdigheter i skriftlig kommunikation samt 

förmåga att utan verbala och fysiska ledtrådar kunna upprätta givande 

lärrelationer.  
En övergång från face-to-face undervisning till nätbaserad undervisning 

beskrivs även i termer av ett skifte från ett lärarcentrerat till ett 

lärandecentrerat förhållningssätt (Cowan, 2006; Craig, Gould, Coldwell & 

Mustard, 2008). Från att läraren i face-to-face undervisning ofta befinner sig 

i centrum av interaktionen och i många fall även utgör den centrala 

informationskällan, till att i nätbaserad undervisning vara den som designar 

och organiserar kursupplägg och uppgifter som kan underlätta för ett 

självstyrt och interaktivt lärande bland studenterna (Bawane & Spector, 2009; 

Berge, 2009; Goodyear & Retalis, 2010; Laurillard, 2012). För att möjliggöra 

en sådan förändring pekas det på vikten av att lärares kunskaper och 

färdigheter avseende digital teknik integreras med deras pedagogiska och 

ämnesmässiga kunskaper, för att därigenom skapa en förståelse för hur 
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teknologier kan användas som verktyg för lärande (Bibi, Markauskaite & 

Ache, 2012; Mishra & Koehler, 2006). På många håll i litteraturen hävdas det 

därför att lärare behöver reflektera över och ompröva sina pedagogiska 

förhållningssätt i relation till de förutsättningar för undervisning och lärande 

som erbjuds inom nätbaserade miljöer (Baran, et al., 2011; Kreber & Kanuka, 

2006; Meloncon, 2007). Det handlar exempelvis om lärares grundantaganden 

om, hur och under vilka förutsättningar som kunskaper skapas, hur 

ansvarsfördelning och relationer mellan lärare och studenter bör utformas 

samt om deras syn på vad användandet av digitala teknologier kan bidra med 

(Redmond & Lock, 2011). Med hänvisning till Pajares (1992) beskriver Ertmer 

& Ottenbreit-Leftwich (2010) dessa grundantaganden som system av 

korsande och överlappande uppfattningar, medan Hermans, Tondeur, van 

Braak och Valcke (2008) benämner dem i termer av en blandad mix av 

tumregler och värderingar, vilka ligger till grund för lärares handlingar i 

undervisningspraktiken. I flera studier visas hur dessa antaganden påverkar 

lärares val och användning av digital teknik i undervisningen (Ertmer & 

Ottenbreit-Leftwich, 2010; Kirkwood, 2009). Kirkwood (2009) visar 

exempelvis att om lärares grundläggande uppfattningar om undervisning är 

att den handlar om förmedling av kunskap tenderar de också att använda 

teknologierna framförallt för presentation av ett rekommenderat material. Är 

lärares uppfattningar däremot att undervisningens syfte är att stödja ett 

studentcentrerat lärande, är det mer sannolikt att de använder digital teknik 

som verktyg för lärande genom dialog och samarbete. Mot bakgrund av att 

utbildningsinsatser och tid för reflektion ofta saknas vid implementering av 

nätbaserad undervisning, visas vidare att förhållningssätt och genom-

förandepraxis som utvecklats i face-to-facemiljöer tenderar att replikeras i 

nätbaserade miljöer (Baran et al., 2011; Blin & Munro, 2008; Redmond & 

Lock, 2011; Selwyn, 2007). Denna form av replikering tycks vidare vara mer 

framträdande inom utbildningar med s.k. blandad utbildningsform, där 

nätbaserad undervisning blandas med campusförlagd undervisning 

(Kirkwood, 2009;  Stephenson, Brown & Griffin, 2008). 

När det gäller lärares roll i problembaserade lärprocesser pekas på 

liknande behov av förändring av lärares förhållningssätt till undervisning och 

lärande (Gwee, 2009; Hmelo-Silver, 2004). Gwee (2009) hävdar exempelvis 

att lärare måste ompröva sina tidigare uppfattningar om hur kunskap skapas 

och att ett skifte från lärarcentrerad till lärandecentrerad undervisning är 

nödvändigt för att PBL ska kunna främja studenters lärande. Författarna 

pekar även på vikten av att lärare utvecklar en förståelse för syftet med PBL 

och de förtjänster och utmaningar som är förenade med detta sätt att förhålla 

sig till lärande. Som exempel nämns i litteraturen betydelsen av att lärare kan 

främja lärande genom väl avvägda och designade problem (Jonassen, 2011) 

och att de kan underlätta för studenters lärande genom samarbete och 

gemensam reflektion (Gwee, 2009; Hmelo-Silver, 2004). I studier som 

specifikt fokuserar på nätbaserad PBL, s.k. distributed PBL eller online PBL, 

visas att behoven av stödjande lärare som kan upprätthålla och motivera 

studenters lärande tycks vara större i jämförelse med face-to-facebaserad PBL 
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(Wheeler, 2006). Författaren pekar bland annat på värdet av att teknologier 

och uppgifter är designade som verktyg, vilka kan stödja studenternas 

meningsskapande genom bidrag från olika kunskapskällor. Då PBL-processer 

ofta sträcker sig över längre perioder pekar Bozic och Williams (2011) liksom 

Guldberg och Pilkington (2007) även på vikten av närvarande lärare som 

följer och stimulerar de diskussioner som utvecklas över tid.  

Införande av nätbaserad undervisning kan från ett lärarperspektiv 

innebära att spänningar uppstår i mötet mellan deras etablerade sätt att förstå 

och agera i undervisningsmiljöer och de möjligheter till interaktion och 

kommunikation som erbjuds i digitaliserade lärmiljöer (Natriello, 2005). 

Dessa spänningar eller kontradiktioner (Engeström, 2001), kan antingen 

utmynna i ett motstånd och avståndstagande vilket innebär att lärarroller och 

undervisning inte påverkas nämnvärt, eller till ett expansivt lärande som kan 

utmynna i innovationer som exempelvis förändrade kursplaner och nya sätt 

att undervisa (Blin & Munro, 2008).  

I flera studier (Mattsson, 2009; Mazzolini & Maddison, 2007; Meloncon, 

2007; Murphy & Rodriguez-Manzanares, 2008) visas att lärares motstånd 

mot nätbaserad undervisning ofta kan relateras till uppfattningar om 

bristande kontroll över uppmärksamhet och interaktion samt brist på 

bekräftelse. Frånvaron av visuella referenser som ansiktsuttryck och 

kroppsrörelser samt direkta replikskiften, vilka i fysiska klassrumsmiljöer 

utgör viktiga medierande resurser för avläsning av studenters förståelse och 

progression, tycks medföra en ökad osäkerhet i nätbaserade miljöer vilket kan 

leda till att lärarnas roll passiviseras (Murphy & Rodriguez-Manzanares, 

2008) eller minimeras (Mattsson, 2009). Andra aspekter som tangerar 

bekräftelsetemat berör lärares status och det risktagande som från lärarhåll 

kan vara förknippat med nätbaserad undervisning. Exempelvis uttrycker sig 

McQuiggan (2007) i termer av att lärare kan uppfatta sin nätbaserade lärarroll 

som en nedgradering från ämnesexpert till novis och Meloncon, (2007) att de 

kan se sig som främlingar i ett okänt landskap. I båda dessa fall synes det 

handla om att lärare kan uppfatta sin position och roll i undervisningen som 

hotad. Ertmer och Ottenbreit-Leftwich (2010) och Howard (2013) framhåller 

vidare att lärares uppfattningar om risktagande kan vara förenad med en 

osäkerhet huruvida användningen av digital teknik kan vara ett stöd för 

studenternas lärande och måluppfyllelse.  

Att införande av nätbaserad undervisning kan utgöra en katalysator för 

förändringar av undervisningspraktiker framkommer i longitudinella studier 

inom exempelvis lärarutbildning (Redmond, 2011) och läkarutbildning 

(Pettersson & Olofsson, 2013). I Redmonds studie visas att lärarna genom 

kollegial reflektion över etablerade lärarroller, pedagogiska förhållningssätt 

samt misslyckade replikeringsförsök (från face-to-face till nätbaserad miljö), 

successivt kunde skifta uppmärksamhet från IKT-verktygen i sig till de 

möjligheter som gavs för lärande med stöd av dessa. Över tid visas att denna 

reflektionsprocess utmynnade i en förbättrad nätbaserad undervisning där 

lärarna intog en mer handledande och stödjande roll. I Pettersson & Olofssons 

(2013) studie visas att införande av nätbaserad utbildning kan ge upphov till 
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en rad kontradiktioner, vilka på sikt bidrar till förändringar i undervisnings-

praktiken. Det framkommer exempelvis att spänningar uppstod mellan 

ledning och lärare om hur digitala teknologier borde användas och att 

införandet av digitala lärplattformar synliggjorde flera dolda kontradiktioner 

avseende kurssamordning. Vidare visas hur en djupt rotad föreläsningskultur 

tillsammans med lärares bristande motiv att utveckla sina digitala och 

pedagogiska kompetenser inledningsvis bidrog till en mycket begränsad 

användning av teknologier. Över tid visas dock att dessa kontradiktioner 

utmynnade i ett ökat engagemang bland lärarna där de genom stöd från 

experter och kollegor kunde utforma egna undervisningslösningar. I 

författarnas slutsatser poängteras bland annat vikten av att förstå 

utbildningsförändringar i ljuset av utbildningarnas historiska och kulturella 

traditioner och att uppmärksamheten bör riktas mot stegvisa förändringar 

istället för att bedöma en IKT-implementering som antingen lyckad eller 

misslyckad. 

  

Studerandes lärprocesser i teknikstödda och nätbaserade 

lärmiljöer 

Att studenters lärprocesser kan påverkas och förändras med stöd av digital 

teknik uppmärksammas på många håll i litteraturen (Andrews & Tynan, 2012; 

Conole, de Laat, Dillon, & Darby, 2008; de Laat & Conole, 2008; Margaryan, 

Nicol, Littlejohn, & Trinder, 2008; Sharpe et al., 2009). Exempel på 

förändringar är att den digitala tekniken tycks integreras och användas som 

stöd under hela lärprocessen (Sharpe, et al., 2009) och att den alltmer 

används för att dela material och resurser (Conole et al., 2008). Andra 

tendenser som uppmärksammas är att studenter gärna anpassar och mixar 

teknikanvändningen efter sina egna behov (Andrews & Tynan, 2012, Sharpe, 

et al., 2009) och att den vardagliga användningen i hög grad tycks påverka hur 

de använder teknik som stöd för lärande (Margaryan, et al., 2008). Denna 

strävan efter personligt anpassad teknikanvändning kan bland annat 

innebära att den från utbildningarna erbjudna tekniken kompletteras eller 

ersätts med annan digital teknik som studenterna är vana vid från andra 

sammanhang. de Laat och Conole (2008) visar exempelvis att studenter 

använder utbildningsplattformar framförallt för kursspecifik information, 

medan de nyttjar web-sidor som kunskapskällor och mobil telefoni för 

kunskapsutbyten studenter emellan. Ett liknande exempel framförs av 

Andrews och Tynan (2012) som visar hur studenterna skapar och använder 

forum på sociala medier som ett viktigt komplement till utbildningars 

lärplattformar.  
Sammantaget visar dessa exempel att studenters användning av digital 

teknik för lärande ökar och att användningen tycks bidra till långtgående 

förändringar i deras lärprocesser. Medan Andrews och Tynan, (2012) 

beskriver dagens studenter som uppkopplade, mobila och resursstarka 

individer, uttrycker sig de Laat och Conole (2008) i termer av att ett 
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generationsskifte har ägt rum. Dagens generation av studenter beskrivs, till 

skillnad från tidigare generationer, som komfortabla och skickliga användare 

av digital teknik redan när de kommer till utbildningarna. Benämningar som 

exempelvis net generation och digital natives (Jones, Ramanau, Cross & 

Healing, 2010) används ibland för att visa på att dagens studenter ser digital 

teknik som oumbärliga verktyg i lärprocessen. Denna bild av den helt igenom 

digitaliserade studenten nyanseras dock i flera studier. Exempelvis visar 

Jones et al., (2010) att stora variationer i teknikanvändning råder mellan 

yngre och äldre studenter och Sharpe et al., (2009) att det finns mindre 

grupper av studenter som inte är förtrogna med tekniken, vilket medför att de 

känner sig utanför och isolerade.  

Mot bakgrund av studenters ökade teknikanvändning som stöd för 

lärande framkommer också att de kan vara kritiska till bristen på flexibilitet 

och effektivitet i de sätt varpå tekniken används inom utbildningar. Denna 

kritik kan exempelvis komma till uttryck genom att mer effektiva forum för 

information och feedback efterfrågas (de Laat & Conole, 2008) eller att 

flexibla tekniklösningar efterlyses i syfte att öka valfriheten för studenter att 

välja arbetssätt (Margaryan, et al., 2008).  

Att studenters kritik kan ha sin grund i långtgående spänningar och 

motsättningar i nätbaserade lärprocesser uppmärksammas vidare i ett flertal 

studier. Den gemensamma utgångspunkten i dessa studier har varit att med 

stöd av aktivitetsteorin identifiera kontradiktioner och dess påverkan på 

studenters lärprocesser.   

I Fåhraeus (2004) studie visas exempelvis att studenters och lärares 

intentioner att utveckla kommunikation och samarbete motverkades av 

institutionella konventioner kring lärande som framförallt en enskild 

angelägenhet. Det framkommer att motiven att förändra undervisningen inte 

räckte till utan att lärarna fortsatte att följa de undervisningsnormer som 

utformats över tid med följd att den digitala tekniken inte användes för att 

stödja samarbete. I en annan studie inom s.k. blandad studieform visas att 

kontradiktioner kan uppstå mellan hur en utbildning presenteras och hur den 

sedan genomförs (Dippe, 2006). Där framkommer att utbildningen startades 

trots stora brister avseende riktlinjer för genomförandet och i lärarnas digitala 

kompetens, vilket resulterade i ett misslyckat försök till replikering av 

campusundervisning på distans. Detta visade sig bland annat i hög 

lärarfrånvaro på nätet och att lärtillfällen koncentrerades till campusträffar, 

vilket skapade konflikter i relation till studenternas förväntningar om lärande 

i den nätbaserade miljön. I resultaten framkommer vidare att studenternas 

nätbaserade lärprocesser därmed stannade upp, med försämrade 

studentarbeten och minskad trygghet i studierna som följd.  En framträdande 

slutsats från denna studie är att principerna för arbets- och ansvarsfördelning 

inte var klarlagda, vilket skapade kontradiktioner mellan institutionella och 

personliga förväntningar om vad ett deltagande i denna utbildning kunde 

innebära.  

Olika förväntningar var även temat i Basharinas (2007) studie om 

studenters kommunikation i diskussionsforum. Där visas att olika 
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studentgrupper hade olika förväntningar om hur man formulerar sig i 

nätbaserade forum, spontant och med ett vardagsnära språk eller med ett mer 

akademiskt och formellt språk. Dessa skilda förväntningar skapade en 

spänning mellan studentgrupperna, vilket påverkade studenternas 

benägenhet att kommunicera. En ytterligare kontradiktion som identifierades 

var att studenterna förväntade sig snabb respons från varandra, men att de 

företrädesvis använde asynkrona forum. Följden blev att den mer spontana 

och omedelbara dialogen begränsades. Att yrkeskrav och studiekrav även kan 

orsaka kontradiktioner från ett studentperspektiv uppmärksammas av Liu 

och Schwen (2006).  Där framgår att studenterna i syfte att balansera dessa 

krav valde att studiemässigt sikta in sig på tillfredsställande prestationer 

istället för att optimera dessa. Som exempel visas att de engagerade sig i sådan 

kommunikation som var obligatorisk, medan deras aktivitet i frivillig och 

socialt inriktad kommunikation var mycket begränsad. Skriftlig 

kommunikation ansågs vidare vara ineffektivt som redskap för samarbete, då 

den ansågs vara tidsödande och kunna ge upphov till missförstånd. 

Kontradiktioner mellan subjekt och digitala verktyg samt mellan subjekt 

och objekt uppmärksammas vidare i Karasavvidis (2009) studie inom 

blandad studieform.  I studien framgår att konflikter uppstod mellan 

studenternas förkunskaper och färdigheter och deras användning av den 

digitala tekniken. Det visas exempelvis att de använde ineffektiva metoder för 

att söka och hantera information och att nödvändiga digitala resurser 

saknades. Författarna pekar också på att studenternas bristande 

ämneskunskaper gav upphov till svårigheter för dem att hitta relevant 

information. Liknande resultat uppmärksammas även av Antoniadou (2011) 

som visar att studenternas avsaknad av erfarenhet av nätbaserat lärande blev 

ett hinder under deras lärprocesser. Studenternas involvering i både 

skolförlagd praktik och nätbaserade studier innebar vidare att konflikter 

uppstod mellan objekten i dessa aktiviteter. Olika mål för respektive aktivitet 

medförde att studenterna hade svårigheter att förena dessa. Sammantaget 

visas i dessa studier att kontradiktioner, vilka manifesteras i konfliktliknande 

situationer, kan uppstå mellan olika komponenter i en utbildningsaktivitet, 

men även mellan en utbildningsaktivitet och andra närliggande aktiviteter.      

Jämförelser mellan att studera på distans och campus är avslutningsvis 

ett tema som uppmärksammats under lång tid.  Flertalet s.k. komparativa 

studier har dock företrädesvis riktat intresset mot mätningar av studenternas 

prestationer i form av förvärvade kunskaper och färdigheter. Den 

sammantagna bilden från dessa studier visar på hög samstämmighet om att 

utbildningsformen inte spelar någon betydande roll för i vilken grad som 

studenterna uppnår lärandemålen (Abdous & Yoshimura, 2010; Bernard, et 

al., 2009; Means, et al., 2009). Slutsatserna som dras i dessa studier är 

därmed att distansutbildning kan utgöra en fullgod och flexibel 

utbildningsform som kan passa för många studenter.  

I de få komparativa studier som finns med fokus på studenters lär-

processer visas att respektive utbildningsform tillskrivs både styrkor och 

svagheter. Styrkor som framhålls med nätbaserad distansundervisning är att 
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innehållet kan ges en sammanhängande och transparant struktur, att den kan 

stödja och stimulera ett självstyrt lärande och att informationsspridning 

underlättas (Paechter & Maier, 2010). Andra styrkor som uppmärksammas är 

möjligheten som erbjuds via digital teknik till tidsmässig flexibilitet, att ge och 

få spontan feedback och via tekniken ha tillgång till fler perspektiv som kan 

stödja lärande (Park & Bonk, 2007). I en studie inom polisutbildning 

(Donavant, 2009) visas vidare att nätbaserad undervisning kan berika och 

effektivisera vissa ämnesområden som traditionellt har genomförts via face-

to-face undervisning. Studenterna kan exempelvis erbjudas fler möjligheter 

att själva utforma sin lärprocess med stöd av ett flexibelt och teknikstött 

kursmaterial.  

De svagheter som uppmärksammas med nätbaserad undervisning 

relateras ofta till teknikmässiga problem, fördröjd feedback och missförstånd 

som kan uppstå på grund av språkmässiga brister (Park & Bonk, 2007). Övriga 

svagheter som pekas ut är också ofta entydiga med de styrkor som studenterna 

tillskriver face-to-face undervisning. Exempelvis förordas face-to-face 

kontakter när studenterna vill fördjupa kommunikationen och förståelsen om 

ett ämne eller ett problem. Vidare betraktas face-to-face undervisning som 

betydelsefull när sociala relationer i studentgrupper och mellan studenter och 

lärare behöver etableras (Paechter & Maier, 2010; Park & Bonk, 2007). 

I studier med inriktning mot studenters lärprocesser i nätbaserade 

lärmiljöer inom brandmannautbildning pekas vidare på ett flertal aspekter 

som kan stödja deltagarnas lärande. Exempelvis visar Maxfield och Fisher, 

(2011) i en studie inom räddningstjänstutbildning att variationen av 

yrkeserfarenheter hos deltagarna kan utgöra en viktig resurs som uppmuntrar 

till kunskapsutbyten och stimulerar utvecklandet av kritisk yrkesreflektion. 

Via asynkrona diskussionsforum där studenterna ombads att diskutera 

kursinnehållet i relation till deras yrkeserfarenheter framkommer att 

studenterna successivt ökade sin förmåga att kritiskt reflektera över sin 

yrkesutövning och att beakta alternativa förhållningssätt och lösningar. I en 

annan studie inom räddningstjänstutbildning (Maxfield, 2013) framkommer 

vidare att deltagande i nätbaserad undervisning kan stimulera studenterna till 

att själva och tillsammans hantera innehålls- och kommunikationsmässiga 

problem. Författarens slutsats är därmed att nätbaserad undervisning kan 

vara ett bra utbildningsalternativ om syftet är att främja ett mer självstyrt och 

ansvarsfullt lärande hos studenterna. Att distansstudenter även förväntas att 

utveckla ett självstyrt lärande visas exempelvis av Craig, Gould, Coldwell och 

Mustard (2008). Med hänvisning till flera studier pekar de på att dessa 

studenter ofta förväntas att ta ansvar för sitt lärande, att arbeta kollaborativt 

och att självständigt reflektera över såväl utbildningsinnehåll som sitt eget 

lärande. Mot bakgrund av författarnas egen studie, där det framgår att 

förutfattade meningar om nätbaserat lärande kan ha negativ inverkan på 

studenters ageranden, pekar de på vikten av att arbets- och rollfördelningen 

mellan lärare och studenter uppmärksammas och tydliggörs. 
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Utbildningskontextens betydelse vid implementering av digital 

teknik och nätbaserad utbildning 

Att lärares användning av digital teknik påverkas av kontextuella förhållanden 

visas och diskuteras av ett flertal författare (Bound, 2011; Ertmer & 

Ottenbreit-Leftwich, 2010; Kirkwood, 2009; Mead Richardson, 2013; Reid, 

2014; Zhang, 2010). Zhang (2010) och Reid (2014) hävdar exempelvis att 

implementering av digital teknik aldrig sker i ett vakuum, utan i lärkulturer 

som formats under lång tid. Zhang (2010) beskriver lärkulturer som historiskt 

och kulturellt förankrade förståelser av utbildning och lärande, vilka delas av 

en lärargemenskap. De skildras vidare i termer av komplexa system, vilka bör 

delas upp i makro- respektive mikronivåer för att därigenom synliggöra att 

bestående förändringar av lärkulturer är möjliga enbart om relationerna 

mellan dessa nivåer beaktas. På makronivån inryms lärkulturens 

epistemologiska antaganden, värderingar om vad som bör känneteckna en 

person som genomgått utbildningen och maktstrukturer som reglerar 

relationer mellan lärargrupper och mellan lärare och studenter. På 

mikronivån återfinns exempelvis verktyg och resurser för lärande, kursplaner 

och riktlinjer, samt arbetsmetoder och bedömningsprinciper. Vid integrering 

av digital teknik där syftet är att förändra och förbättra en 

undervisningspraktik är det därför, enligt författaren, avgörande att lärare 

engageras i en process av omprövning av den förståelse som präglar 

lärkulturen. Ertmer och Ottenbreit-Leftwich (2010) samt Reid (2014) pekar i 

linje med dessa resonemang på att många utbildningsinstitutioner präglas av 

fast förankrade historiska förhållningssätt till undervisning och lärande, vilka 

kan inkludera allt från vilka undervisningsmål som bör främjas till vilka 

metoder och verktyg som anses lämpliga att använda. Med hänvisning till 

flera studier visar Ertmer och Ottenbreit-Leftwich (2010) att dessa 

förhållningssätt utgör ett kulturellt tryck, vilket i hög grad påverkar lärares 

benägenhet att integrera digital teknik i undervisningen. De visar exempelvis 

att äldre lärares uppfattningar om undervisning kan ha en negativ inverkan 

på yngre lärares intentioner att integrera teknik, men också att 

innovationsinriktade utbildningsmiljöer kan stimulera lärare att utveckla sin 

undervisning med stöd av teknik.  
Reid (2014) pekar vidare på att många utbildningsinstitutioner saknar 

erfarenheter av att hantera ett ökat flöde av förändringskrav och att 

självständighet och oberoende ofta värderas högt. Implementering av digital 

teknik eller nätbaserade undervisningsformer kan därför från ett institutions- 

och lärarperspektiv betraktas som att ytterligare krav åläggs dem vid sidan om 

andra krav som exempelvis kursplanerevideringar. Dessa sammantagna 

förväntningar kan, enligt författaren, bidra till att lärare ställer sig tveksamma 

till att aktivt engagera sig i ett IKT-baserat förändringsarbete. Utöver detta 

hävdar Kirkwood (2009) och Reid (2014) att lärares tveksamhet till IKT kan 

bli än mer framträdande då införande av digital teknik initieras enligt ett top-
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down koncept. Ett sådant koncept kan exempelvis handla om att beslut om 

införande av teknisk infrastruktur sker på expert- och ledningsnivå utan att 

lärare involveras i behovsprövning, målformulering och strategier för 

genomförande. Reid (2014) hävdar med stöd från flera studier att frånvaron 

av lärares delaktighet i dessa delar riskerar att leda till misslyckanden i termer 

av ett begränsat upptag och användning av digital teknik. 

Bound (2011) och Mead Richardson (2013) visar vidare att 

teknikimplementering, vilken åtföljs av nya riktlinjer, support och 

vidareutbildning inte nödvändigtvis utgör någon garant för att lärares 

förhållningssätt och undervisningspraktiker förändras. I dessa studier 

identifierades andra hinder som exempelvis tidsbrist för lärarna att planera 

och utforma teknikstödd undervisning, bristande engagemang från ledningen 

och sist men inte minst lärarnas svårigheter att överge ett instruktionsinriktat 

förhållningssätt. Vid planering av lärares professionella utveckling med stöd 

av IKT rekommenderas därför att analyser genomförs av lärares 

lärandebehov, av de spänningar som återfinns i undervisningspraktiken och 

av hur kontextuella förutsättningar formar och formas av lärarnas under-

visning (Bound, 2011). 

Att kontextuella aspekter även kan påverka studenters lärprocesser i 

digitala lärmiljöer visas exempelvis av Kirkwood (2009), Sharpe et al. (2009), 

Shea, Swan och Pickett (2005) samt Yang, Catterell och Davis (2013). Några 

av de aspekter som lyfts fram är lärares närvaro och modellerande funktion, 

deras val av teknik och sätt att använda dem i undervisningen, uppgifternas 

design samt bedömningskriteriernas utformning. För att fördjupa förståelsen 

för dessa påverkansprocesser pekar dock Kirkwood (2009) på vikten av att 

lärares undervisningshandlingar även relateras till de förhållningssätt till 

undervisning och lärande som dominerar inom utbildningsinstitutioner. I 

linje med detta hävdar Menchaca och Bekele (2008) att det är viktigt att 

utbildningsaktörers syn på undervisning och lärande harmonierar med den 

nätbaserade lärmiljö som utformas och används.  

Mot bakgrund av utbildningskontextens betydelse vid implementering av 

digital teknik och nätbaserade utbildningsformer pekas det på vikten av att 

utbildningsinstitutioner utvecklar en förändringsberedskap. Det framhålls 

dock att institutionsnivån alltför sällan involveras i forskningen (Natriello, 

2005) och att en alltför snäv inriktning mot standardiserade lärarroller och 

lärarkompetenser riskerar att missa de komplexa utbildningsbehov som kan 

uppstå vid denna typ av utbildningsförändring (Baran et al., 2011). 

Författarna hävdar därför att lärare inte kan förväntas att utan motstånd 

förändra sin lärarroll, utan att de måste ges stöd att utveckla en pedagogisk 

beredskap för nätbaserad undervisning. Utöver detta hävdar Laurillard 

(2008) att lärare måste ges ett ökat ansvar för den förnyelse som behövs för 

att möta förändringar i utbildningsmiljöerna. Författaren argumenterar 

därför för ett utbildningsdrivet förhållningssätt där tekniken inte bara 

används för att uppgradera befintliga utbildningsmodeller, utan snarare 

utifrån en strävan att låta teknikutvecklingen bidra till ett nytänkande om 

undervisning och lärande.     
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I flera studier inom tekniskt inriktad yrkesutbildning (TVET-

Technological and Vocational Education and Training) argumenteras vidare 

för vikten av att utbildningar utvecklar en flerdimensionell institutionell 

beredskap inför IKT-implementering. Kotsik (2009) pekar exempelvis på 

nödvändigheten av att utbildningsinstitutioner utvecklar en strategisk, 

pedagogisk, organisatorisk och teknisk beredskap. Medan strategisk 

beredskap handlar om att klargöra visioner, mål och strategier med en IKT-

implementering, grundas den pedagogiska beredskapen i analyser av den 

digitala teknikens kompabilitet med utbildningsaktörernas syn på 

undervisning och lärande samt av deras behov av pedagogisk digital 

kompetens. Utvecklandet av organisatorisk beredskap inkluderar 

bedömningar av huruvida utbildningen som helhet kan anses vara redo för 

förändringar och om lärare och ledning stöder en IKT-implementering. 

Avslutningsvis innefattar teknisk beredskap att det inom utbildningarna 

skapas en teknisk infrastruktur som stöder de intentioner och mål som sätts 

upp för implementeringen. 

De utmaningar som förknippas med IKT-implementering inom 

yrkesutbildningsområdet är att lärares förhållningssätt till undervisning och 

lärande måste förändras, att de ofta saknar kunskaper om IKT i 

undervisningssammanhang och att tid behövs för att anpassa undervisningen 

till en digitaliserad utbildningsmiljö (Saud, et al., 2011). En anledning till att 

IKT-implementering tycks ta mycket lång tid är, enligt författarna, att 

yrkeslärare strävar efter att anpassa teknikanvändandet till gamla 

undervisningspraktiker istället för att reflektera över hur IKT kan bidra till att 

dessa förnyas. Utöver dessa utmaningar framhålls en aspekt som särskilt 

problematisk vid implementering av IKT, nämligen det starka betonandet av 

praktiska erfarenheter som grund för lärande och att yrkeslärande anses ske 

framförallt i fysiska miljöer med materiella verktyg och under uppsikt av 

instruktörer (Saud et al., 2011; Zarino et. al., 2009). Med andra ord 

problematiseras här förhållandet att många yrkesutbildningar håller fast vid 

etablerade synsätt på yrkeslärande, medan arbetslivet förändras i en allt 

snabbare takt mot allt mer komplexa arbetsuppgifter som kräver digitala 

kompetenser (Kim & Park, 2009). I relation till denna problematik betonas 

därför vikten av att yrkesutbildningarnas innehåll och kursplaner granskas i 

syfte att identifiera områden där digitala inslag kan främja studenternas 

lärande (Kotsik, 2009). Saud et al., (2011) pekar även på nödvändigheten av 

att kunskap och strategier utvecklas inom utbildningarna, vilka kan bidra till 

att yrkeslärares motstånd mot IKT minskar och att klyftor avseende digital 

kompetens och pedagogiska förhållningssätt kan överbryggas. 

Därmed sätter vi punkt för dessa genomgångar av tidigare forskning och 

går vidare till kapitel 4 som behandlar avhandlingens teoretiska 

utgångspunkter.  
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4.  Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter och hur 

de under olika skeden varit vägledande vid avhandlingens design, 

delstudiernas genomförande samt vid analyserna.  

Inledning  
I spåren av ojämlika samhällsförhållanden, klassmotsättningar och 

genomgripande samhällelig revolution framträder i 1920-30 talets Ryssland 

en alternativ inriktning till rådande kognitionsinriktade psykologi. Vygotsky, 

Leontiev och Lurias empirinära och teorigenererande arbeten lägger under 

denna tid grunden för en kulturhistorisk, aktivitetsinriktad teoribildning som 

sedan dess kontinuerligt spridits, använts och utvecklats över 

ämnesdiscipliner och landsgränser (Kaptelinin & Nardi, 2006). Idag 

förekommer en rad av inriktningar och benämningar, bland vilka 

sociokulturell teori och aktivitetsteori tas med i denna genomgång, då de 

under olika skeden och på olika sätt varit vägledande i avhandlingsarbetet.  

Sociokulturella perspektiv och aktivitetsteori - Vad är 
gemensamt?  
Gemensamt för dessa teoribildningar synes vara ställningstagandet att 

människan som social varelse i en ömsesidig process formas och formar sin 

omgivning i och genom handlingar medierade av kulturella verktyg och tecken 

(tools and signs) (Daniels, 2001; Engeström, Miettinen & Punamäki, 1999). 

Således betonas dels människans och tingens sociala karaktär, dels att 

människans medvetande är oupplösligt förenat med aktivitet och handling. 

Med andra ord lever och agerar människan i en värld med materiella och 

symboliska objekt, vilka utgör redskap i hennes förståelse för och kontroll av 

sitt eget agerande och av omgivningen. Den dialektiska dimensionen som 

inryms i detta ställningstagande kan spåras till Marx och Engels (1845/1976) 

dialektiska materialism som ser människans arbete (handling och aktivitet) 

som den överbryggande och avgörande länken mellan det individuella 

subjektet och de objektivt givna samhälleliga förhållandena. Genom arbetet 

tillskrivs således människan möjligheter att påverka och förändra sina 

livsvillkor. Detta sätt att förstå relationen tanke-handling och individ-

samhälle innebar när det lanserades samtidigt en stark kritik mot såväl 

idealismens ensidiga betonande av människans förnuft som grund för att 

forma realiteten och den mekaniska materialismen där den mänskliga 

agensen elimineras (Engeström et al., 1999; Kaptelinin & Nardi, 2006). Denna 

grundtanke om människans och tingens sociala natur och dialektiska syn på 

människans utveckling står också i kontrast till 1900-talets introspektiva 

psykologi och behaviorism (Engeström et al., 1999). För avhandlingsarbetet 
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innebär denna utgångspunkt att uppmärksamheten inte riktas mot att 

analysera subjekten: studerande och instruktörer, objekten; lärande och 

undervisning inom brandmannautbildning, och verktygen; digitala 

teknologier, undervisningsutrustning, undervisningsmodeller etc., var för sig 

utan de processer och förändringar som manifesteras i handlingar och 

aktiviteter. 

  
The dual process of shaping and being shaped through culture implies that humans 

inhabit ‘intentional’ (constituted) worlds within which the traditional dichotomies of 

subject and object, person and environment, and so on cannot be analytically 

separated and temporally ordered into independent and dependent variables (Cole, 

1996, s. 103). 

Människans och kulturens utveckling i form av internaliserings- och 

externaliseringsprocesser betraktas sålunda inom dessa riktningar som 

grundade i medierade handlingar och aktiviteter (Daniels, 2001). Medan 

meningsbärande språkliga och symboliska tecken inom brandmanna-

utbildning, exempelvis fackspråk, taktikmodeller, verktygsinstruktioner 

betraktas som internt riktade psykologiska redskap och förändrande av ”the 

entire flow and structure of mental functions” (Vygotsky, 1981, s. 137), ses 

materiella verktyg som klippverktyg, slangsystem och datorer som fysiska 

objekt med inlagrade betydelser, vilka riktas externt i syfte att förändra ”the 

process of natural adaption by determing the form of labor operations” 

(Vygotsky, 1981, s.137). Således kan fysiska redskap och symboliska tecken ses 

som kompletterande verktyg som på olika sätt medierar interaktionen mellan 

ett aktivt och intentionellt subjekt och ett motivgivande och styrande objekt 

(Cole & Engeström, 1993).  

Vad är specifikt och utmärkande för respektive teori-
bildning? 
 

Sociokulturella perspektiv 

Denna teoribildning kan förstås som en västligt influerad tolkning och 

modifiering av Vygotskys (1978) och Bakhtins (1986) arbeten. Betonandet av 

en sociokulturell istället för en kulturhistoriskt präglad förståelse för 

relationen människa och samhälle signalerar dels en framtidsorientering 

(Daniels, 2001), dels kan begreppsmodifieringen sannolikt förstås mot 

bakgrund av de ideologiska och politiska spänningar som varit rådande 

mellan väst och öst under 1900-talet. För Wertsch (1991, 1998), som kan ses 

som en central företrädare inom denna riktning, synes uppmärksamheten 

mot den medierade handlingen vara central. Med andra ord utgör 

människans handlingar i form av ageranden, samageranden och 

kommunikation med stöd av kulturella verktyg den centrala analysenheten. 

Avhandlingens avstamp i detta perspektiv innebar att studenters och 

instruktörers interaktioner med stöd av face-to-face respektive teknikstödda 
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undervisnings- och läranderesurser med inriktning mot förberedelse, övning 

(artikel 2) och problemlösning (artikel 3) kom att utgöra den centrala 

analysenheten. Syftet var därmed, i linje med en sociokulturell grundtanke om 

att både individer och social omgivning påverkar och påverkas i ett 

handlingsorienterat och ömsesidigt samspel, att förstå dessa processer i 

termer av både reproducerande och nyskapande.  
Uttryck som ”individual (s) – acting with mediational means” (Wertsch, 

1991, s. 12) och ”live in the middle” (Wertsch, 1998, s. 65) indikerar vidare att 

agensen, den verkande kraften i handlingen, ses som sprungen ur samspelet 

mellan människans val och formande av handling och de kulturella 

verktygens inlagrade möjligheter och begränsningar. I klassiska metaforer om 

den blinde och käppen och stavhopparen med den ständigt förbättrade staven 

(Wertsch, 1991) visas exempelvis hur människan som aktör blir ett med 

redskapet i handlingen och hur förbättringar av verktygen kan ge nya 

handlingsmöjligheter.  Drivkraften i människans och kulturens utveckling 

tillskrivs sålunda den spänning som uppstår mellan aktör och verktyg i den 

medierade handlingen. Konfliktperspektivet är även framträdande i termer av 

att multipla handlingsmål kan skapa spänningar, att enskilda handlingars mål 

kan stå i motsättning till en inramande kontextuell helhet och att verktygens 

inlagrade värderingar kan innebära att olika intressen ställs mot varandra 

(Wertsch, 1998).  

I artikel 2 och 3 riktades uppmärksamheten, i linje med dessa 

resonemang, mot vilka undervisnings- och lärandehandlingar som 

prioriterades respektive inte prioriterades av instruktörer och studeranden 

och hur de kom att utformas. Vidare uppmärksammades vilka verktyg i form 

av exempelvis tillgängliga lärmiljöer (virtuella plattformar, klassrum, 

övningsfält) och utrustning (digitala teknologier, övningsredskap och 

litteratur mm.) som gavs företräde framför andra samt hur och varför de 

användes som stöd i undervisnings- och lärprocessen. Instruktörernas och de 

studerandes uppfattningar om verktygens inbyggda begränsningar och 

möjligheter som stöd i dessa processer var en viktig aspekt som beaktades i 

detta sammanhang.   

Med utgångspunkt i Vygotskys (1978) begrepp; mening och innebörd 

(sense and meaning) samt Bakhtins (1986) termer; röst och flerstämmighet 

(voice and multivoicedness) inryms inom detta perspektiv även ett uttalat 

intresse för den ömsesidiga relationen mellan social kommunikation och 

individuell psykologisk process. Genom att analysera hur ny respektive 

gemensam information kommuniceras samt hur individuella perspektiv 

beaktas och flerstämmighet ges utrymme kan förståelse genereras för hur 

kommunikativa handlingars utformning kan bidra till intersubjektiv 

förståelse och hur de är förankrade i socio-historiska kontexter (Wertsch, 

1998). I avhandlingsarbetet har därför kommunikationen bland instruktörer 

och studenter utgjort ett centralt område vid såväl utformande av 

intervjufrågor som vid analysen av intervjuerna. Uppmärksamheten har 
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bland annat varit riktad mot möjligheter och begränsningar till fler-

stämmighet i digitala och fysiska lärmiljöer, hur studentgrupper använder sig 

av gruppen respektive instruktörerna som stöd i lärprocessen samt hur 

instruktörerna kommunicerar med studenterna under lärsituationer som 

övning, klassrumsgenomgångar och digitala seminarier.  

Sammantaget innefattar detta teoretiska perspektiv ett antal 

interaktionsinriktade aspekter, vilka ger en övergripande men ganska allmänt 

inriktad förståelse för hur instruktörers roll i undervisning och studerandes 

lärprocesser kan påverkas genom medierade och situerade handlingar i 

brandmannautbildningen. Även om begreppen aktivitet, mål, motiv och 

sociokulturell kontext berörs i analyser av medierade handlingar, tenderar de 

dock att ges en underordnad och marginell betydelse vilket begränsar 

förståelsen för dessa ur ett bredare perspektiv (Cole, 1996; Engeström, 1993; 

Nardi, 1996). Denna distansering från handlingens och aktivitetens 

historiska, kollektiva och målinriktade dimensioner riskerar därmed att 

marginalisera den sociala praktikens medskapande funktion och att 

relationen mellan kollektiva motiv och individuella mål suddas ut (Engeström 

et al., 1999). Denna påtalade brist blev allt tydligare ju längre 

avhandlingsarbetet fortskred. Exempelvis visade det sig i analysarbetet att 

instruktörernas undervisningshandlingar, dvs. deras sätt att tala om och 

”göra” campus- respektive distansundervisning i hög grad relaterades till 

tidigare utbildningsmål, utbildningsförändringar som skett över tid och till 

deras yrkeserfarenhet från räddningstjänst. Denna utökade insikt om 

utbildnings- och yrkespraktikens medskapande funktion banade därmed väg 

för en viss omsvängning eller snarare utvidgning av det teoretiska ramverket 

genom att Engeströms variant av aktivitetsteori kom att användas. I 

nedanstående avsnitt följer därför en genomgång av aktivitetsteorin och dess 

centrala ställningstaganden och på vilka sätt den har varit vägledande i 

avhandlingsarbetet.  

 

Aktivitetsteori  

Aktivitetsteorin beskrivs i litteraturen snararare som ett begreppsligt och 

metodologiskt ramverk med grund i Vygotskys (1978) och Leontievs (1978, 

1981) arbeten än en färdig teori med fastställd metodologisk inriktning. Med 

andra ord kan den betraktas som ett relativt öppet ramverk för hur man kan 

tänka om aktivitet, vilket över tid inneburit stora variationer avseende 

tillämpning och inom vilka forskningsområden som den använts (Kaptelinin 

& Nardi, 2006).  
Inom aktivitetsteorin är intresset riktat mot att analysera förändring och 

utveckling inom praktiknära och sociala aktiviteter. Detta intresse grundas i 

ställningstagandet att det är i objektinriktade och medierade aktiviteter som 

människan utvecklar sina färdigheter, sin personlighet och sin medvetenhet. 

Det är också där som människan kan förändra de yttre förutsättningarna, lösa 

problem och skapa nya kulturella verktyg som kan bidra till förändrade 

livsvillkor och livsmönster (Sannino, Daniels & Gutiérrez, 2009). För 
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avhandlingsarbetet har denna utgångspunkt inneburit att brandmanna-

utbildningens undervisning och studenternas lärprocesser betraktats som 

målstyrda aktiviteter, vilka påverkas och förändras över tid avseende 

aktörernas sätt att kommunicera, lösa problem och använda olika digitala och 

fysiska redskap som stöd. Införandet av nätbaserad distansutbildning innebar 

vidare att helt nya former av digital teknik infördes, vilket medförde att 

villkoren och förutsättningarna för undervisning och lärande radikalt 

förändrades.   

Inom denna teoribildning betonas vidare relationen mellan mikro- och 

makronivåer, dvs. en lokal aktivitet ses inte som isolerad från samhällelig 

omgivning utan den har kopplingar till historiskt formade medierande 

redskap som också är gemensamma för samhället i stort. I lokala aktiviteter 

formas och används dock dessa redskap (verktyg och tecken) på varierande 

sätt, vilket medför att ”Local, concrete activities, therefore are simultaneously 

uniqe and general, momentary and durable” (Engeström et al., 1999, s. 8). 

Brandmannautbildningen med sitt övningsinriktade fokus kan i linje med 

dessa resonemang både ses som unik i relation till många andra utbildningar 

och som relativt generell avseende dess sätt att organisera undervisning, 

utforma kurser och uppgifter samt examinera.  

Intresset för och möjligheten att analysera aktiviteter kan spåras till 

Leontievs distinktion mellan aktivitet och handling, vilket därmed möjliggör 

att analysenheten utvidgas från handlingsnivå till aktivitetsnivå. Betonandet 

av aktivitetens objektinriktning ses vidare som centralt, dels genom objektets 

motivskapande funktion, dels genom dess definierande funktion (Leontiev, 

1978, 1981). Med andra ord kan en aktivitet an alltid i någon mening anses 

vara riktad mot ett motivskapande objekt som kan relateras till den enskildes 

eller kollektivets behov, samtidigt som det definierar en aktivitet från en 

annan. I Leontievs klassiska jaktmetafor (1978, 1981) tydliggörs denna 

distinktion mellan aktivitet-motiv och handling-mål samt hur de relaterar till 

varandra.  

 
When members of a tribe are hunting, they individually have separate goals and they 

are in charge of diverse actions. Some are frightening a herd of animals towards other 

hunters who kill the game, and other members have other tasks. These actions have 

immediate goals, but the real motive is beyond hunting. Together these people aim at 

obtaining food and clothing – at staying alive. To understand the motive behind the 

whole activity. Activity is guided by a motive (Leontjev, 1978, s. 62-63). 

För avhandlingsarbetet har detta, utifrån dess instruktörs- och 

studerandeperspektiv, inneburit att brandmannautbildningen betraktats som 

två parallella och interagerande aktiviteter. Dels en aktivitet med instruktörer 

(artikel 1 och 4) som tillsammans och enskilt genomför olika undervisnings-

handlingar riktade mot specifika mål och där det kollektivt motivskapande 

objektet är att utbilda och undervisa studenter om brand- och 

säkerhetsarbete. Dels ett system med studenter (artikel 5) som tillsammans 

och var för sig utför handlingar riktade mot specifika mål och där det 
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motivgivande objektet är lärande om risk- och säkerhetsarbete samt brand- 

och räddningsinsats.   

Det teoretiska ramverk som utvecklats över tid i avhandlingsarbetet har 

till stor del inspirerats av Engeströms (1987) modell av aktivitetsteori. Den har 

sin grund i Leontievs modell, men uppmärksamheten är snarare riktad mot 

kollektiv än individuell aktivitet. Vissa skillnader framträder även i deras 

respektive syn på objektet. Medan objektets motivgivande funktion betonas 

tydligt i Leontievs (1981) version framhålls i Engeströms modell snarare 

objektets relation till utfallet, dvs. uppmärksamheten riktas i högre grad mot 

den objektinriktade aktivitetens utfall, produktion och omvandling över tid 

(Kaptelinin & Nardi, 2006). Aktiviteten (Engeström, 1987), eller aktiviteterna 

i Engeströms senare generation av aktivitetsteori (Engeström, 2001) beskrivs 

i termer av system vilka förutom objekt, subjekt och medierande redskap 

(verktyg och tecken) även inkluderar komponenterna regler, gemenskap och 

arbetsdelning (Engeström et al., 1999). Den kollektiva aspekten kan sålunda 

förstås som att individer arbetar tillsammans mot ett kollektivt delat objekt, 

vilket ger en trevägsinteraktion mellan subjekt, objekt och gemenskap. Denna 

kollektivt inriktade modell möjliggör vidare att viktiga aspekter, vid sidan om 

medierande verktyg och medaktörer, som aktivitetsspecifika regler och 

arbetsdelningsprinciper och dess medierande funktioner, kan identifieras och 

visualiseras (Engeström, 1987).    

Med utgångspunkt i Engeströms modell identifierades till en början två 

aktiviteter. Den första aktiviteten består av instruktörer som subjekt, 

undervisning om risk- och säkerhetsarbete och brand- och räddningsinsats 

som objekt och arbetslag och ämnesgrupper som gemenskap. 

Undervisningsaktiviteten ses vidare som medierad av en mängd verktyg som 

exempelvis digitala plattformar, klassrum och övningsfält, regler i form av 

explicita och implicita riktlinjer och utbildningsstrukturer samt principer om 

arbetsdelning där uppgifter, ansvar och roller är fördelade. I Figur 2 visas 

Engeströms modell i en för avhandlingen anpassad form. 
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Figur 2. Engeströms modell av aktivitetssystem anpassad till analys av instruktörernas 
roll i campus-, respektive distansundervisning. 

   
Den andra aktiviteten som identifierades består av distans- och campus-

studenter som subjekt, lärande om risk- och säkerhetsarbete samt brand- och 

räddningsinsats som objekt samt basgrupper och helklass som gemenskap. 

Denna lärinriktade aktivitet medieras vidare av verktyg, regler och 

arbetsdelning vars beskrivningar i stora drag sammanfaller med 

undervisningsaktivitetens. Denna anpassade form av Engeströms modell 

visas i Figur 3. 

 

   
Figur 3. Engeströms modell av aktivitetssystem anpassad för analys av brandmannastuderandes 
lärprocesser. 

 
Under avhandlingens pågående analysarbete av distans- respektive 

campusutbildning har det dock framträtt ett behov av att teoretiskt hantera 
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och förstå ovan nämnda undervisnings- respektive lärinriktade aktiviteter 

som var för sig uppdelade i två aktiviteter, ett distansbaserat och ett 

campusbaserat. Tre argument ligger bakom beslutet att hantera 

undervisningsaktiviteten som två aktiviteter, trots att subjekten 

(instruktörerna) är desamma och objekten (undervisning om förebyggande 

säkerhetsarbete och brand/räddningsinsats) är lika. För det första har det i 

det empiriska materialet visat sig att instruktörerna talar om dessa 

utbildningsformer som i hög grad vitt skilda undervisningsaktiviteter och för 

det andra betonas och prioriteras olika aspekter av objektet (förebyggande 

respektive operativ inriktning) bland instruktörsgrupperna i relation till 

respektive utbildningsform. Sist men inte minst blir det med två parallella 

aktiviteter möjligt att åskådliggöra dels hur instruktörernas handlingar i den 

icke dominanta aktiviteten, distansutbildning, kan vara utmanande i relation 

till deras etablerade sätt att agera i den dominanta aktiviteten, campus-

utbildning. Dels förstärker denna uppdelning möjligheten att synliggöra hur 

instruktörernas undervisningshandlingar i respektive aktivitet kan påverkas 

av varandra (Sannino, 2008).  

Att betrakta distans- respektive campusbaserad utbildning som två 

parallella lärinriktade aktiviteter trots deras delade objekt har grundats i 

följande två argument: För det första visar det sig i datamaterialet att aspekten 

distanslärande respektive face-to-face lärande på campus har utgjort en viktig 

drivkraft till varför de studerande valt respektive utbildningsform. Inte minst 

gäller det flertalet distansstudenter som anger att införandet av den 

alternativa studieformen varit avgörande vid utbildningsvalet. För det andra 

kan dessa studentgrupper anses tillhöra olika gemenskaper och därmed kan 

de teoretiskt sett inte dela ett kollektivt objekt. Mot bakgrund av dessa 

argument kan de analyserade aktivitetssystemen åskådliggöras enligt 

Figurerna 4 och 5. I figurerna synliggörs även vissa skillnader avseende 

komponenternas innehåll mellan respektive aktivitet.  
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Figur 4. Instruktörernas undervisning inom campus- respektive distansutbildning som två 
aktiviteter. 

 
Som visas i Figur 4 har instruktörerna (subjektet) en undervisande roll i 

både den etablerade campusaktiviteten och i den nya distansaktiviteten. 

Genom att betrakta dessa som två aktiviteter med distans- respektive 

campusaspekten som en betydelsefull skillnad mellan objekten, skapas 

således möjligheten att analysera instruktörernas handlingar i respektive 

aktivitet i termer av övergångar från en dominant aktivitet till en icke-

dominant aktivitet (Sannino, 2008).  

  

 
Figur 5. Brandmannastuderandes lärprocesser inom campus- respektive distansutbildning som 
två aktiviteter.  
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Som visas i Figur 5 delar campus- och distansaktiviteten objekt i form av 

gemensamma utbildningsmål, vilka är omsatta i gemensamma utbildnings- 

och kursplaner. Framträdande skillnader råder dock mellan aktiviteterna 

avseende vilka som deltar, vilka verktyg som används samt i de strukturer och 

riktlinjer som gäller för respektive utbildningsform.  

Användningen av aktivitetsteorin för att förstå förändring och utveckling 

inom brandmannautbildningen har vidare inte inneburit att linjära 

förklaringsmodeller eftersträvats. Snarare har förståelsen sökts i de 

spänningar som genereras inom dessa aktiviteter: i en komponent, exempelvis 

regler, eller mellan komponenter exempelvis mellan instruktörer (subjekt) 

och deras användning av digital teknik (verktyg), eller mellan flera 

interagerande aktiviteter, distansutbildning och campusutbildning 

(Engeström et al., 1999; Roth & Lee, 2007). Med andra ord har motsättningar 

och spänningar inom brandmannautbildningens aktiviteter inte setts som 

viktiga i sig, utan för att de kan utgöra en drivkraft för förändring och 

utveckling (Engeström et al., 1999; Il’enkov, 1977). Hur kontradiktioner kan 

leda till successiv förändring och omvandling i en aktivitet beskriver 

Engeström (2001) enligt följande: 

 
As the contradictions of an activity are aggravated, some individual participants 

begin to question and deviate from its established norms. In some cases, this escalates 

into collaborative envisioning and a deliberative collective change effort. An expansive 

transformation is accomplished when the object and motive of the learning are 

reconceptualized to embrace a radically wider horizon of possibilities than in previous 

mode of the activity (s.137). 

Mot bakgrund av beskriven potential till förändring har det därför varit 

viktigt att inte bara uppmärksamma och analysera kontradiktioner inom 

utbildningen, utan även om och hur dessa hanteras av instruktörer och 

studenter med eventuella transformeringar av instruktörsroller och lär-

processer som följd.    

Kontradiktioner i en aktivitet anses vidare accentueras vid övergångs-

perioder då instabilitet kan uppstå till följd av att olika komponenter och 

relationer förändras (Engeström et al., 1999). I avhandlingsarbetet har därför 

införandet av nätbaserad distansutbildning inom brandmannautbildningen, 

men även tidigare revidering av utbildningen, betraktats som två övergångar 

där större förändringar implementerats i form av undervisning och lärande 

med stöd av digital teknik samt nya riktlinjer och delvis nytt innehåll.   

Kontradiktioner beskrivs i litteraturen exempelvis i termer av dålig 

passform i och mellan komponenter i en aktivitet eller mellan olika aktiviteter 

(Kuutti, 1996), som spänning (Basharina, 2007), som störningar (Berge & 

Fjuk, 2006) och som historiskt ackumulerade spänningar (Engeström, 2001; 

Ellis, Edwards & Smagorinsky, 2010). En gemensam grund i denna 

terminologi synes vara ett dialektiskt orienterat synsätt där ”contradictions 

refers to a unity of opposites, opposite forces or tendencies within such a 

moving system” (Engeström & Sannino, 2011:370). Enligt nämnda författare 

bör dock inte kontradiktioner likställas och sammanblandas med termer som 
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konflikt, dilemma etc. utan istället bör de senare ses som praktiknära 

manifestationer av kontradiktioner. Vidare betonar de betydelsen av att 

analyser av kontradiktioner bör ske utifrån deras historiska sammanhang och 

ur ett systemiskt perspektiv, för att därigenom bredda förståelsen för deras 

framväxt. Då dessa aspekter av kontradiktioner inte är direkt åtkomliga i ett 

empiriskt material utan endast deras manifestationer, har författarnas förslag 

på begreppsutredning avseende manifestationer utgjort en vägledning i 

analysarbetet. Den föreslagna modellen av manifestationer och dess 

kännetecken visas i Tabell 5.  

 

Tabell 4 
Manifestationer av kontradiktioner och dess kännetecken (Contradictions in change 
efforts), (Engeström & Sannino, 2011, s. 375) 

Manifestations Features 
Double bind Facing pressing and unacceptable alternatives in activity system 

Resolution: practical transformation (going beyond words) 
Critical conflict Facing contradictory motives in social interaction, feeling violated or 

guilty 
Resolution: finding new personal sense and negotiating an new 
meaning 

Conflict Arguing, criticizing 
Resolution: finding a compromise, submitting to authority or majority 

Dilemma Expression or exchange of incompatible evaluations 
Resolution: denial, reformulation 

 
Trots kontradiktioners potential att utgöra en drivkraft för förändring och 

utveckling i en aktivitet är det dock ingen garanti för att så sker. Dels kan 

kontradiktioner vara svåra att upptäcka och definiera, dels kan dilemman, 

konflikter m.m. vara svåra att öppet erkänna och lyftas fram av deltagarna 

(Engeström, 1993; Murphy & Rodriguez-Manzanares, 2008). Sistnämnda 

författare beskriver vidare att kontradiktioner kan vara osynliga och svåra att 

ventilera. Osynliga i termer av att kulturellt etablerade handlingar och 

relationer kan ses som självklara av deltagarna och svåra att ventilera då de 

kan betraktas som genanta eller obekväma att konfrontera. I 

avhandlingsarbetet har dessa aspekter varit viktiga att beakta för att 

exempelvis förstå varför olikheter framträder mellan instruktörernas sätt att 

tala om sin undervisande roll i de båda aktiviteterna.   

I linje med avhandlingsarbetets strävan efter att förstå varför förändringar 

sker eller inte sker inom campus- respektive distansaktiviteten har även 

begreppen dominant och icke dominant aktivitet, samt övergångshandlingar 

varit vägledande i det avslutande analysarbetet (Sannino, 2008). Med grund i 

Leontievs (1981) och El’konins (1977) beskrivningar av individens utveckling 

i termer av skiften och övergångar från ledande/dominerande aktivitet till en 

ny aktivitet, problematiserar Sannino (2008) dessa övergångar med hjälp av 

begreppen övergångshandling och konflikt. 
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While for Leontjev (1981) and El’konin (1977) transitions are “shifts” from one 

dominant activity to another, I propose the notion of transitional actions which 

typically move sideaways, across boundaries between dominant and non-dominant 

activities, with potentially long-term sustaining significance (Sannino, 2008: 332). 

Enligt Sannino (2008) bör därmed övergångar från en dominerande 

aktivitet till en icke-dominant aktivitet, exempelvis inom arbetsliv och 

utbildningssammanhang, inte ses som enkla och förutbestämbara utan 

snarare som en samling av gränsöverskridande handlingar som görs för att 

hantera möjliga konflikter i den nya aktiviteten. Det kan exempelvis handla 

om att den icke-dominerande aktivitetens motiv, mål och förutsättningar inte 

betraktas som överensstämmande med de inom den dominerande aktiviteten. 

Att förstå instruktörernas övergångar mellan campus- och distansunder-

visning i termer av dominerande respektive icke-dominerande aktivitet samt 

konflikter och gränsöverskridande övergångshandlingar har därmed 

inneburit att konflikter och påverkansprocesser mellan deras roller i dessa 

aktiviteter har kunnat synliggöras på ett tydligare sätt i det avslutande 

analysarbetet.  

Avslutningsvis har Engeströms (2001) fem principer för aktivitetsteorin 

varit ett sammanfattande och vägledande ramverk i analysarbetet. I 

beskrivningarna av dessa principer framgår inledningsvis att den minsta 

enheten för analys är objektinriktade, kollektiva och verktygsmedierade 

aktivitetssystem och dess relationer. I analysarbetet har detta inneburit en 

strävan efter att skapa kunskap om kollektiva och breda mönster av motiv och 

handlingar bland instruktörer respektive studeranden (Nardi, 1996), vilka 

framträder i en utbildningsmiljö som präglas av stora förändringar. På ett 

övergripande plan har det handlat om att uppmärksamma de studerandes 

lärprocesser och instruktörernas undervisande roll och hur de påverkats och 

formats av dessa förändringar över en längre tidsperiod. 

 För det andra betonas aktivitetens flerstämmighet, vilket medfört en 

strävan efter att beskriva och analysera brandmannautbildningen som flera 

aktiviteter där olika intressen och synsätt finns representerade bland 

instruktörer inom utbildningens två huvudområden, inom räddningstjänsten 

och bland de studerande. I detta sammanhang har det även varit viktigt att 

försöka synliggöra de intressen och synsätt som över tid inlagrats i 

brandmannautbildningens verktyg, regler och konventioner. Som exempel 

kan nämnas regler och rutiner för bemanning och antagning, utformande av 

utrustning samt kursupplägg.   

I den tredje principen poängteras betydelsen av att se aktiviteter ur ett 

historiskt perspektiv för att därigenom skapa förståelse för hur en lokal 

aktivitet och dess objekt utformats över tid i relation till omgivande samhälle. 

Vikten av att ta med denna aspekt har som tidigare nämnts förstärkts i takt 

med att avhandlingens analysarbete fördjupats. Exempelvis bör artikel 1, 

vilken utgör en slags bakgrundsartikel om instruktörers uppfattningar om 

yrkeslärande, ses som ett försök att skapa kontextuell kunskap om hur 

dominerande synsätt på yrkeskunskap och lärande påverkat utformningen av 



53 

nuvarande utbildning. Forskningsgenomgången med fokus på räddnings-

tjänst och brandmannautbildning, liksom bakgrundskapitlet (kapitel 2) om 

dessa institutioners framväxt är ytterligare exempel på den strävan som 

funnits att ge en nödvändig historisk och kontextuell bakgrund till 

avhandlingens delstudier.   

Den fjärde principen handlar om kontradiktioner i och mellan aktiviteter, 

vilka ses som drivkrafter till förändring och utveckling. Analyser av 

instruktörers och studerandes uppfattningar och handlingar i termer av 

dilemman, konflikter mm. i dominerande respektive icke-dominerande 

aktiviteter har varit ett sätt att skapa kunskap om hur kontradiktioner inom 

brandmannautbildningen kan leda till förändringar, men också att 

förändringar kan motarbetas via normaliserande åtgärder.  

Den femte och avslutande principen lyfter fram dynamiken i aktiviteter 

och därmed de möjligheter som finns för transformeringar av hela aktiviteter 

och deras objekt. Då fullständiga omvandlingar av aktiviteter och deras objekt 

rimligtvis måste ses i betydligt längre tidsperspektiv än vad detta 

avhandlingsprojekt inrymmer, har därför uppmärksamheten riktats mot 

mindre förändringar som äger rum över tid. Exempelvis om och hur 

instruktörers och studerandes uppfattningar om motiv för deras handlingar 

förändrats och om och hur deras handlingar anpassats och förändrats över 

tid.  

Med denna genomgång av avhandlingens teoretiska utgångspunkter som 

bakgrund går vi vidare till nästa kapitel som behandlar avhandlingsarbetets 

design och metod.  
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5. Design och metod 
 

I detta kapitel presenteras avhandlingens design, genomförande av 

datainsamlingar samt hur datamaterialet från delstudierna har bearbetats och 

analyserats.   

Design  
Mot bakgrund av de övergripande forskningsfrågor som ställts i denna 

avhandling har arbetet med att utforma dess design hämtat vägledning från 

frågan: ”given this research question (or theory), what type of evidence is 

needed to answer the question (or test the theory) in a convincing way?” (de 

Vaus, 2001, s. 9) Denna utgångspunkt har omsatts i en strävan efter att låta 

de teoriinspirerade forskningsfrågorna utgöra grunden för de val som sedan 

gjorts avseende frågekonstruktioner, informanter, datainsamlingsmetoder 

och tidsplanering. I linje med vad som förespråkas både i de teorier som 

använts och i litteraturen om design av utbildningsforskning (Akker, 

Gravemeijer, McKenney, & Nieveen, 2006), har också den studerade 

utbildningens historiska och kulturella kontext bedömts som ytterst värdefull 

att inkludera för att därigenom nyansera och fördjupa förståelsen för de 

slutsatser som presenterats i avhandlingens artiklar. Att utformandet av en 

forskningsdesign även kan beskrivas i termer av en kreativ och utforskande 

process (Akker et al., 2006) stämmer väl överens med hur forsknings-

processen fortlöpt i detta avhandlingsarbete. Under arbetets gång har den 

ursprungliga designen varit föremål för vissa justeringar mot bakgrund av att 

förutsättningarna att studera brandmannautbildningen har ändrats, samt att 

resultat och slutsatser från respektive delstudier öppnat upp för nya 

frågeställningar, vilka bedömts som viktiga att utforska. I Figur 6 visas 

avhandlingens design som översiktlig bild. 
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Figur 6. Översiktsbild av avhandlingens design.  

 

Som framgår av Figur 6 baseras avhandlingen på fyra datainsamlingar 

som genomfördes under perioden våren 2008 till hösten 2012, dvs. under en 

tidsperiod av närmare 5 år. Det förhållandevis långa tidsperspektivet 

motiveras mot bakgrund av avhandlingens syfte som var att studera 

förändringar avseende instruktörsroller och lärprocesser när nätbaserad 

distansutbildning infördes som alternativ studieform i brandmanna-

utbildningen. Det longitudinella perspektivet är vidare förankrat i 

avhandlingens teoretiska ramverk (Engeström, 1987, 2001), där intresset är 

riktat mot förändringar på handlings- och aktivitetsnivå, och relativt 

slutsatser från tidigare forskning där det visas att införande av nätbaserade 

och teknikstödda utbildningsformer ofta har formen av långa och utmanande 

förändringsprocesser (jmf. Bound, 2011; Mead Richardson, 2013).  

Avhandlingens design inrymmer vidare en komparativ ansats, vilket 

inneburit att kontradiktioner och förändringar i distansaktiviteten har kunnat 

analyseras även relativt vad som över tid skett inom den etablerade 

campusaktiviteten. Då instruktörerna arbetar parallellt i de båda 

utbildningsaktiviteterna har den komparativa ansatsen även bedömts som 

relevant för att identifiera och analysera kontradiktioner och 

påverkansprocesser inom grundutbildningen som helhet, då en dominerande 

aktivitet, campusutbildning, kompletteras med en alternativ och icke-

dominant aktivitet, distansutbildning (Sannino, 2008).  

Vid datainsamlingarna har även flera datainsamlingsmetoder använts i 

syfte att ge en allsidig och nyanserad bild av vad som över tid skett i de 

studerade utbildningsaktiviteterna (Nardi, 1996). Syftet med denna form av 

metodtriangulering har därmed inte varit att konstatera någon form av 

konvergens avseende resultat genererade via olika metoder, utan snarare att 

med stöd av flera metoder upptäcka och synliggöra utbildningspraktikens 

mångfald och nyanser (Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007). Via 
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intervjuer och fokusgruppintervjuer har samtal kunnat föras med 

studeranden och instruktörer om deras dagliga deltagande i 

utbildningsaktiviteterna. Dokumentinsamling och loggboksanteckningar har 

vidare bidragit till att öka förståelsen för de förutsättningar och ramar som 

omgärdar dessa aktiviteter. Observationer av övningsverksamhet har 

avslutningsvis bidragit till att instruktörernas och de studerandes handlingar 

i autentisk utbildningsmiljö har kunnat studeras.   

Som beskrivs i kapitel 4 om avhandlingens teoretiska ramverk, har tidiga 

resultat och slutsatser bidragit till en successivt ökad insikt om att 

förändringar eller frånvaro av förändringar på aktörsnivå och i utbildningen 

som helhet bör relateras och förstås i ljuset av utbildningens historiska 

framväxt. Därmed kom det sociokulturella perspektivet med inriktning mot 

medierad handling att utvidgas med aktivitetsteorin som det huvudsakliga 

ramverket. Som visas i Figur 6 var således datainsamlingarna 1 och 2 

förankrade i ett sociokulturellt perspektiv på lärande medan 

datainsamlingarna 3 och 4 utgick från aktivitetsteorin som ramverk.   

I Figur 6 visas avslutningsvis relationerna mellan avhandlingens 

datainsamlingar och artiklar. Datainsamling 1 och uppföljande datainsamling 

2 utgjorde de empiriska underlagen för artikel 2 om förberedelse och övning 

samt artikel 3 om problembaserat lärande. Datainsamling 3 och 4 genererade 

ett intervjumaterial som var grunden för artikel 1, vilken bör betraktas som en 

kontextuellt inriktad bakgrundsartikel. Datainsamling 4, slutligen, vilken var 

mer omfattande än de tidigare, gav ett omfattande empiriskt underlag som 

användes vid artiklarna 1, 4 och 5. I Tabell 5 på sidan 61 visas vidare en mer 

detaljerad sammanställning av genomförda datainsamlingar. 

Datainsamlingsmetoder 
De datainsamlingsmetoder som använts är intervju, dokumentinsamling, 

loggboksskrivande samt observationer. Medan intervju som 

datainsamlingsmetod användes vid samtliga delstudier skedde insamling av 

utbildningsspecifika dokument samt loggboksanteckningar vid datainsamling 

1, 2 och 4. Därutöver genomfördes observationer av övningsverksamhet vid 

den avslutande datainsamlingen. Genomförandet av respektive data-

insamlingsmetod beskrivs här:  
 

Intervjuer 

Som visas i Figur 6 har intervjuer genomförts under samtliga 

datainsamlingar. Intervju som metod valdes för att instruktörer och 

studeranden skulle kunna tala om sina handlingar, konkretisera 

beskrivningarna med hänvisning till utbildningsspecifika situationer, verktyg, 

mål och regler samt peka på förändringar som skett över längre tidsperioder.  
Vidare gavs i intervjun möjlighet att relatera innehållet till såväl 

strukturellt grundade roller som exempelvis yrkes- och utbildningsbakgrund 

och kön som till informanternas egen historik och erfarenheter (Gubrium & 

Holstein, 2002). Intervjumetoden bidrog också i hög grad till att 
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uppmärksamheten kunde riktas mot språkets medierande funktion (Bakhtin, 

1986; Burke, 1993; Vygotsky, 1978), vilket synliggjorde hur yrkes- och 

utbildningsspecifika uttryck, berättartekniker och dominerande sätt att tala 

om sin praktik sammantaget bidrog till att forma den dagliga 

utbildningspraktiken. Exempelvis visades i intervjuerna hur specifika uttryck 

och talesätt om brandmannayrke och yrkesroll som användes bland 

instruktörerna även återanvändes bland de studerande.   

Valet av informanter, studeranden och instruktörer, baserades dels på 

bedömningen att det var dessa grupper som befann sig i 

utbildningsaktiviteternas centrum där undervisningsuppdrag och lärandemål 

skulle realiseras, dels på att förutsättningarna visade sig vara begränsade att 

nå ut till ytterligare utbildningsaktörer som exempelvis utbildningsledning 

och personal med stödfunktioner. Instruktörerna var indelade i två 

huvudgrupper, dels en större grupp med huvudsaklig inriktning mot det ena 

huvudområdet Brand och räddning, dels en grupp som företrädesvis 

undervisade inom det andra huvudområdet Risk- och säkerhet. Vid 

genomförandet av delstudie 1 var instruktörerna även indelade i lärarlag med 

särskilt ansvar för campus- respektive distansformen, en indelning som dock 

senare ersattes av ett samlat ansvar för båda utbildningsformerna. Med 

hänsyn till denna mångfald av inriktningar, positioner och erfarenheter 

bedömdes det som viktigt att datainsamlingarna i möjligaste mån skulle ha ett 

brett fokus där instruktörsperspektiv från båda utbildningsformerna skulle 

tas med. Mot bakgrund av avhandlingens inriktning mot att studera 

förändring över tid i de båda utbildningsformerna gjordes vidare 

bedömningen att det var relevant att jämföra förstatermins- respektive 

sistaterminsstuderandes lärprocesser i de båda utbildningsformerna.  

Urvalen av studerandeinformanter gjordes med stöd av instruktörs-

representanter inom utbildningen. En jämn fördelning avseende 

studenternas utbildningsform och terminsplacering samt kön och ålder 

eftersträvades och i de flesta fall kunde även detta tillgodoses. Vid urvalen av 

instruktörer var huvudkriteriet att de skulle ha undervisningserfarenhet från 

båda studieformerna. Detta krav kunde dock inte tillgodoses fullt ut vid alla 

intervjustudier, vilket innebar att ett mindre antal instruktörer hade 

undervisningserfarenhet från en studieform.  

Vid intervjuerna har semistrukturerade och tematiserade intervju-

manualer (Kvale & Brinkman, 2009) använts, vilka utformats i relation till 

avhandlingens övergripande frågeställningar samt teoretiska ramverk.  

Exempel på teoretiskt härledda teman i dessa intervjumanualer är hur 

studerandes lärprocesser medieras och påverkas av teknikanvändning, hur 

regler och ansvarsfördelning inom en utbildningsaktivitet kan påverka de 

studerandes sätt att kommunicera och interagera samt hur instruktörsroller 

påverkas och förändras av övergångar mellan olika undervisningsaktiviteter.     

Huvuddelen av intervjuerna, dvs. de som ingick i datainsamling 1, 2 och 4 

genomförde jag själv på ett av brandmannautbildningens lärosäten. Ett 

mindre antal av dessa intervjuer skedde dock via telefon eller webbaserat 

konferenssystem. Intervjustudie 3 genomfördes däremot på brandmanna-
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utbildningens båda lärosäten och av två kollegor från min institution. 

Samtliga intervjuer spelades in med digital bandspelare och de varade under 

55-110 minuter.   

Vid avslutande datainsamling användes även s.k. fokusgrupper vid 

intervjuerna med de studerande och grupperna bestod av 2-5 informanter.  

Valet av denna intervjumetod grundade sig i de möjligheter som tillskrivs 

metoden att skapa ett gemensamt meningsskapande, då deltagarna ges 

utrymme för ett argumenterande och kompletterande samspel kring något 

som de har gemensamt (Bryman, 2011). I dessa tematiska intervjusamtal gavs 

därmed utrymme för de studerande att uttrycka sina delade, men också olika 

erfarenheter och perspektiv på vad det innebar att studera till brandman. Vid 

dessa intervjuer visades även korta filmsekvenser från deras deltagande i 

övningarnas introduktion, genomförande och uppföljning, s.k. video-

stimulated recall (Lyle, 2003). Syftet med dessa inslag var att utifrån 

övningssituationer som de deltagit i skapa en grund för gemensam reflektion 

över såväl enskilda lärsituationer som över deras lärprocesser i vidare mening.      

 

Utbildningsdokument och loggboksanteckningar  

Motiven bakom att föra loggboksanteckningar och samla in 

utbildningsdokument under datainsamlingarna var att därigenom skapa ett 

underlag för beskrivning av såväl brandmannautbildningens samlade kontext 

som av det lokala lärosätets kontext (Hammersley & Atkinson, 2007). Då varje 

datainsamling pågick under flera dagar, totalt 17 dagar, genomfördes flera 

rundvandringar på lärosätets campusområde, vilka inkluderade besök på 

utrustningsterminaler, övningsområde, IT-avdelning, bibliotek och 

personalrum. I samband med dessa besök hölls ett flertal informella samtal 

med olika kategorier av personal och jag deltog även vid fikapauser i 

personalrummet och tillsammans med studeranden och instruktörer under 

luncher. Erfarenheter från dessa besök dokumenterades kontinuerligt i form 

av loggboksliknande anteckningar. Dessa dokument kompletterades vidare 

med formella utbildningsdokument som exempelvis kursplaner och 

momentanvisningar, vilka samlades in via utbildningsansvariga och 

undervisande instruktörer.  Via loggboksanteckningar kunde därmed 

kunskap erhållas om utbildningsspecifika termer, arbetsrutiner och 

utbildningsmiljö och utbildningsdokumenten gav relevant information om 

kursmoment och riktlinjer för undervisningen.  

 

Observationer  

Mot bakgrund av avhandlingens successivt utvidgade teoretiska ramverk, där 

intresset riktades mot medierade handlingar i målinriktade aktiviteter, 

kontradiktioner och förändring över tid, uppstod det under 

avhandlingsarbetets gång ett behov av att komplettera de förstnämnda 

metoderna med observationer i denna utbildningspraktik. Medan övriga 

metoder hade genererat kunskaper som baserats på berättelser, tal och texter 
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om dessa aktiviteter innebar valet av observation som datainsamlingsmetod 

att dessa kunde breddas och fördjupas utifrån informanternas handlande i 

specifika situationer och miljöer. Att använda flera metoder i syfte att ge en 

bred bild av det som sker i en aktivitet är också något som uppmuntras inom 

aktivitetsteorin (Nardi, 1996). 
Syftet med observationerna under datainsamling 4 var tudelat. Dels var 

syftet att via avgränsade observationer (Patton, 1990) av specifika övnings-

situationer som introduktion, kritiska händelser under genomförandet och 

övningsuppföljning, fördjupa kunskapen om hur instruktörer och 

studeranden interagerar i denna typ av övningsinriktad utbildningsmiljö. Dels 

var syftet att genom min egen närvaro och ett brett observerande av övningar 

i autentisk övningsmiljö erhålla övergripande kunskap om brand-

mannautbildningens övningsverksamhet. Dessa övningar kunde vidare 

betecknas som autentiska (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002), då de 

utgjorde obligatoriska kursinslag, vilka skulle ha genomförts oavsett under-

sökningens genomförande eller inte.  

Delstudiens inriktning mot både förberedelse och övning, liksom målet att 

observera studeranden i början och slutet av utbildningen, var viktiga 

utgångspunkter vid urvalet av observationsgrupper och övningstillfällen. 

Vidare hade kursernas tidsmässiga struktur, instruktörernas tillgänglighet 

samt säkerhetsmässiga aspekter betydelse för urvalet. Med hänsyn till 

nämnda utgångspunkter och aspekter och i samråd med några instruktörer 

valdes två typer av övningar ut, Trafikolyckan i termin 1 och Komplexa 

miljöer i termin 4.  Övningen med Trafikolyckan innebar i korthet att de 

studerande i räddningsgrupper om 4-6 deltagare förväntades ha kontroll över 

fordon och utrustning, göra skadeplatsbedömningar, fördela arbetsuppgifter 

och med utgångspunkt i riktlinjer för denna typ av olycka genomföra säkra 

och relevanta räddningsinsatser. Komplexa miljöer i termin 4 var en övning 

där de studerande i grupp förväntades att utifrån skadeplatsbedömning göra 

ett mer omfattande slangutlägg, agera i positioner som rökdykarpar, 

rökdykarledare, m.m. och utifrån riktlinjer för arbete i komplexa miljöer 

genomföra säkra släcknings- genomsöknings- och räddningsinsatser. 

Trafikolyckan som övning observerades sex gånger med sammanlagt 30 

studeranden, 15 från vardera studieform och två instruktörer. Fyra 

observationer genomfördes av övningar i Komplexa miljöer, där sammanlagt 

30 studeranden, 15 från vardera studieform och två instruktörer deltog. 

Observationerna filmades med två kameror, en riktad kamera med mikrofon 

på central person i räddningslaget i syfte att zooma in enskilda händelser och 

situationer, samt en kamera med vidvinkelperspektiv för att fånga upp 

övergripande skeenden under övningarna som helhet. Information om syfte, 

tillvägagångssätt och observationsroller utgick till deltagarna i skriftlig och 

muntlig form och ett informerat samtycke från de medverkande till att bli 

filmade samlades in före respektive observation. De informella samtal som jag 

höll med de medverkande i anslutning till övningarna, vilka bedömdes som 

viktiga vid analysen, noterades via preliminära loggboksanteckningar. Den 
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roll som jag och kameraassistenten hade under observationerna kan 

betecknas som ett mellanting mellan fullständig observatör och observatör 

som deltagare (Bryman, 2011; Hammersley & Atkinson, 2007). Med andra ord 

filmade vi själva övningsgenomförandet från positioner vid sidan om 

händelsernas centrum, men vi deltog också i informella samtal med 

instruktörer och studeranden före och efter respektive genomförande.  
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Datainsamlingar 
I Tabell 5 visas de datainsamlingar som genomförts, vilket följs av kortfattade 

beskrivningar av respektive datainsamling.     

 

Tabell 5 

Sammanställning av avhandlingens datainsamlingar 
Datains.  
Tid/lärosä
te  

Typ av 
studie 

Artiklar och tema Metod/ 
antal 

Informanter 
/antal  

Vt. 2008 
Lärosäte A 
 

Utvärdering 
av SMO 
campus- och 
distansutb.  

Art.2: Lärprocesser 
under förberedelse och 
övning 
Art.3: Problembaserade 
lärprocesser 
 

14 intervjuer 
Loggbok 
Dokument 

8 studeranden   
6 instruktörer               

Ht. 2009  
Lärosäte A 
 

Uppföljande 
datainsaml. 
till studie 1  

Art.2: Lärprocesser 
under förberedelse och 
övning 
Art.3: Problembaserade  
lärprocesser 
 

12 intervjuer 
Loggbok 
Dokument  

7 studeranden 
5 instruktörer 

Vt. 2010 
Lärosäte 
A+B 
 

Intervju-
studie  
 

Art.1: 
Instruktörsuppfattn.  
om yrkeslärande och 
SMO-utbildning     
 

22 intervjuer  22 instruktörer 

Ht. 2012  
Lärosäte A 
 

Intervju- och 
observa-
tionsstudie  

Art.1: 
Instruktörsuppfattn.  
om yrkeslärande och 
SMO-utbildning 
Art.4: Instruktörsroller 
under förberedelse och 
övning 
Art.5: Lärprocesser 
under förberedelse och 
övning, studerande-
perspektiv 

8 fokus-
gruppint.  
7 intervjuer 
10 observa-
tioner 
 
Loggbok 
Dokument 

 
 

20 studeranden 
 
7 instruktörer 
60 studeranden 
4 instruktörer 
 

Totalt     

4 datains.  5 artiklar 63 intervjuer 
 
 
10 observa-
tioner  
 
Loggbok 
Dokument 

35 studeranden  
40 instruktörer 
 
60 studeranden 
4 instruktörer 

 

 

Datainsamling 1: intervjuer, loggbok och dokument 

Datainsamling 1 genomfördes i slutet av våren 2008 på uppdrag av dåvarande 

Räddningsverket med syfte att utvärdera SMO-utbildningens nystartade 

distansutbildning vid lärosäte A. Utvärderingens mer preciserade syfte, vilket 

formulerades i samverkan mellan beställare och utförare, var att utifrån ett 

jämförande perspektiv jämföra distansutbildningen med campus-

utbildningen avseende innehåll, arbetsformer, metoder och relationen teori 
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och praktik, de studerandes erfarenheter av lärande samt instruktörsrollen i 

respektive studieform. Med dessa tre teman som utgångspunkt ansvarade jag, 

med stöd av representanter från lärosätet samt utförande institution, för 

design och genomförande av datainsamlingen. I intervjuundersökningen 

ingick åtta studeranden och sex instruktörer jämt fördelade mellan 

utbildningsformerna.  

   

Datainsamling 2: intervjuer, loggbok och dokument 

Efter att utvärderingsuppdraget var fullföljt väcktes ett intresse hos mig att 

följa upp utvärderingsstudien med en fristående studie i samband med att de 

studerande avslutade sin utbildning hösten 2009/2010. Vid kontakt med 

utbildningsansvariga, där syftet med studien samt undersökningens design 

presenterades, gavs, efter ledningens förankring hos instruktörer och 

studerandegrupper, samtycke till att genomföra studien. Syftet var att ur ett 

längre tidsperspektiv följa de studerandes lärprocesser och instruktörernas 

roller i undervisningen och därmed kunna upptäcka eventuella förändringar 

som skett under utbildningens gång. En viktig förändring jämfört med 

datainsamling 1 var att instruktörernas arbetslag vid denna tid hade tilldelats 

ett gemensamt ansvar för både campus- och distansutbildningen. Utifrån 

tidigare jämförande ansats mellan dessa utbildningsformer riktades intresset 

specifikt mot hur införandet av nätbaserad distansutbildning i relation till den 

etablerade campusutbildningen påverkat lärprocesser och instruktörsroller 

inom områdena förberedelse och övning samt problembaserat lärande. 

Förstnämnda område motiverades med att övning över tid alltid utgjort det 

centrala utbildningsinslaget, men också mot bakgrund av att uppmärk-

samheten mot övningsförberedelse i såväl utbildningspraktik som i aktuell 

forskning tycktes vara ytterst begränsad. Problembaserat lärande, med eller 

utan stöd av digitala teknologier, som studieobjekt, motiverades med att det 

var det förhållningssätt till lärande som var prioriterat inom utbildningen vid 

denna tid. Det visade sig även att PBL-relaterade forskningsstudier inom 

brandmannautbildning inte hade genomförts tidigare. Vidare riktades som 

tidigare intresset mot relationen campus- respektive distansutbildning och 

huruvida dessa utbildningsformer influerat varandra avseende 

instruktörernas och de studerandes sätt att agera i utbildningspraktiken. I 

denna uppföljande studie kunde intervjuer med 12 av 14 informanter 

genomföras, vilket innebar att 5 instruktörer och 7 studeranden kom att ingå 

i undersökningen.  

 

Datainsamling 3: intervjuer 

SMO-utbildningen som helhet, dvs. utbildningarna vid både lärosäte A och B, 

utvärderades i en större undersökning 2010. Uppdraget genomfördes av 

pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och de områden som 

fokuserades var organisation, förutsättningar och ramar, utbildningen och 
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undervisningens genomförande samt utfall och effekter. Utvärderingen 

bestod av tre delstudier: en dokumentstudie samt en enkät- och en intervju-

studie som riktade sig till utbildningsinstruktörer. I intervjustudien, som 

syftade till fördjupad förståelse av genomförarperspektivet, fokuserades 

instruktörs- och studentperspektivet, samarbetet mellan lärosätena samt 

instruktörernas framtidsvisioner.  
I samband med planeringen av intervjustudien erbjöds jag möjlighet att 

delta i denna undersökning med ett antal fristående intervjufrågor. Dessa 

frågor behandlade dels brandmannainstruktörernas uppfattningar om 

brandmannautbildning och yrkeslärande, dels deras roll som instruktörer i 

campus- respektive distansutbildning. Frågorna var vidare inriktade mot att 

skapa kunskap om den förändringsprocess som ägt rum inom 

utbildningsverksamheten i samband med och efter SMO-utbildningens 

införande samt hur instruktörerna hanterat dessa förändringar över tid. Då 

jag även hade möjlighet att ta del av intervjusvaren från övriga frågor, gavs 

därmed möjligheten att sätta dessa specifika intervjusvar i perspektiv till 

intervjuerna som helhet.  

Motiven bakom deltagandet i denna datainsamling samt utgångspunkten 

för frågekonstruktionen baserades på tre aspekter. För det första hade resultat 

och slutsatser från delstudie 1 och 2 indikerat att det inom utbildningen fanns 

vissa motsättningar avseende hur man på instruktörsnivå såg på utbildnings-

mål, yrkeslärande och genomförande av utbildningen. Tidigare intervjuer och 

samtal hade visat att dessa motsättningar ofta relaterades till yrkesrelaterade 

värderingar som reproducerades inom brand- och räddningsområdet, vilka 

tycktes vara utmanade ända sedan införandet av SMO-utbildningen. För det 

andra hade jag vid detta skede även tagit intryck av aktivitetsteorin och dess 

betonande av att analysera aktiviteter ur dess historiska perspektiv för att 

därigenom öka förståelsen för kontradiktioners framväxt över tid. För det 

tredje bedömde jag det som angeläget att via en kontextuellt inriktad analys 

av SMO-utbildningens framväxt ge ett bakgrundsperspektiv till övriga 

delstudier om nätbaserad distansutbildning och campusutbildning. Mot 

bakgrund av dessa aspekter utgick såväl frågekonstruktion som analys av 

datamaterialet från Ellströms begrepp anpassnings- respektive 

utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2001, 2006, 2010) samt Engeströms 

aktivitetsteoretiska modeller (Engeström, 1987, 2001).  

Urvalet av instruktörer beslutades av utbildningsansvarig vid respektive 

lärosäte och baserades på kriterierna att de skulle vara verksamma eller ha 

varit verksamma som instruktörer inom MSB/Räddningsverkets 

utbildningar. Vidare eftersträvades att så många som möjligt skulle ha 

undervisningserfarenhet både från tiden före och efter utbildningsreformen 

2003 och att lärosätena var jämt representerade avseende antalet 

instruktörer. Sammanlagt intervjuades 20 instruktörer och två samordnare 

som tidigare varit instruktörer och informanternas undervisningserfarenhet 

varierade från 8 månader till 25 år.  
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Datainsamling 4: intervjuer, observationer, loggbok och 

dokument 

Den avslutande datainsamlingen, vilken ägde rum på lärosäte A under hösten 

2012, var en fristående intervju- och observationsstudie. Vid denna tid hade 

de parallella campus- och distansformerna bedrivits under närmare fem år 

och ett flertal distans- och campusgrupper hade passerat utbildningen. 

Viktiga inslag och förändringar som ägt rum sedan genomförandet av 

delstudie 1 och 2 var att flera nya instruktörer hade anställts, utbildningens 

ledning hade bytts ut ett antal gånger och att det i utvärderingen som 

genomfördes 2010 hade framkommit ett flertal brister (se kapitel 3). Vidare 

pågick vid denna tid en implementering av nya utbildningsmål och kursplaner 

och sist men inte minst hade den digitala teknikens tillgänglighet och 

funktioner utökats inom utbildningen. Mot bakgrund av dessa förändringar 

var syftet med denna studie, i likhet med delstudie ett och två, att skapa 

kunskap om hur deltagande i nätbaserad distansutbildning i relation till 

campusutbildning påverkar de studerandes lärprocesser och instruktörernas 

roller i utbildningspraktiken. Studien kunde därmed på aktivitetsnivå 

betraktas som en uppföljning av delstudie ett och två där det förlängda 

tidsperspektivet bedömdes ge ökade möjligheter att synliggöra och analysera 

förändring över tid. I likhet med delstudie två var intresset även riktat mot 

relationen campus- och distansutbildning och hur implementeringen av 

distansutbildningen hade påverkat grundutbildningen som helhet.    
Mer specifikt var denna delstudie uppdelad i tre teman som behandlade 

a) instruktörernas uppfattningar om yrkeslärande och erfarenheter från 

SMO-utbildning, b) instruktörernas roller under förberedelse och övning 

samt c) de studerandes lärprocesser från förberedelse till övningsgenom-

förande. Syftet med förstnämnda tema var att komplettera delstudie tre med 

fler instruktörsintervjuer som fokuserade deras uppfattningar om 

yrkeslärande och hur dessa uppfattningar påverkats av och påverkat 

implementeringen och utformandet av SMO-utbildningen. Argumenten för 

att ta med tema två och tre, var dels som nämnts att göra en uppföljning av 

delstudie ett och två, dels genom en uppdelning av dessa ge mer utrymme för 

och synliggöra instruktörsperspektiv respektive studerandeperspektiv var för 

sig på ett tydligare sätt.  

Efter kontakt med den nytillträdda ledningen och arbetslagsföreträdare 

förankrades studiens genomförande hos instruktörer och studeranden. Vid 

denna datainsamling intervjuades 20 studeranden i s.k. fokusgrupps-

intervjuer och 7 instruktörer via enskilda intervjuer. Vid observationerna 

medverkade totalt 60 studenter och 4 instruktörer. 

Databearbetning och analys 
De data som genererades via insamlande av utbildningsdokument och 

loggboksanteckningar utgjorde dels ett viktigt underlag för beskrivning av 

utbildningens innehåll och genomförande, dels ett underlag som ökade 
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förståelsen för aktörernas dagliga rutiner i utbildningen. Efter att detta 

antecknings- och dokumentmaterial daterats och sedan sorterats under 

kategorier som studerande/ instruktörer respektive termin/kurs användes det 

som en bakgrundsliknande fond vid analysen av informanternas intervju-

utsagor och filmade övningsobservationer (Hammersley & Atkinson, 2007). 

Syftet var därmed att fördjupa förståelsen för de berättelser och beskrivningar 

som gavs vid intervjuerna samt för den interaktion som skedde under 

genomförandet av övningar. Med stöd av detta material kunde exempelvis 

flera oklarheter avseende informanternas hänvisningar till kursinnehåll, 

utbildningsmiljöer, rutiner och utbildningsspecifika uttryck redas ut och 

därmed berika förståelsen för grundutbildningen som helhet.  
Bearbetning och analys av intervjumaterialet har i huvudsak genomförts 

på ett liknande sätt i samtliga datainsamlingar. Vissa skillnader kan dock 

noteras mellan dessa avseende de förutsättningar som varit rådande och de 

teoretiska utgångspunkter som varit vägledande vid analyserna. 

Datainsamling 1, 2 och 4 bestod av intervjuer med flera informantgrupper, 

vilket medförde att jämförande analyser mellan informantgrupperna var en 

del i analysprocessen. Datainsamling 3 riktade sig emellertid enbart till 

instruktörer, vilket innebar att jämförelser med andra grupper inte var 

aktuellt. De teoretiska utgångspunkter som varit vägledande vid analyserna 

av delstudie 1 och 2 är sociokulturellt perspektiv medan analyserna av 

delstudie 3 och 4 har sin grund i aktivitetsteorin. Utöver dessa teoretiska 

perspektiv har vägledning hämtats från Denzin & Lincoln (2000), Hjerm & 

Lindgren (2010), Hjerm, Lindgren & Nilson (2014) samt Kvale & Brinkman 

(2009). I Tabell 6 visas en schematisk bild över processens olika faser, vilken 

följs av beskrivningar av respektive fas. 

 

Tabell 6 

Beskrivning av bearbetnings- och analysprocessens olika faser 
Transkribering och genomläsning  
Provisorisk kategorisering och kodning  
Renodling av kategorier  
Kartläggning av relationer mellan kategorierna 
Sammanförande av koder till empiriska teman samt exemplifiering med citat 
Jämförande analys mellan olika informantgrupper 
Analys av teman med utgångspunkt i sociokulturellt perspektiv och aktivitetsteori 

 
Transkribering av inspelade intervjuer har skett i nära anslutning till 

genomförandet av respektive datainsamling. Den analysprocess som sedan 

följde i respektive delstudie kan på ett övergripande plan beskrivas som en 

kontinuerlig jämförelse mellan mönster som framträdde i intervjuerna inom 

respektive informantgrupp, mellan dessa informantgrupper samt mellan 

dessa mönster och de teoretiska begrepp som var vägledande i arbetet. Detta 

sätt att analysera ett datamaterial brukar i litteraturen benämnas för the 

constant comparative technique/method (Hjerm, Lindgren & Nilson, 2014).  
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Efter transkribering lästes samtliga utskrifter från respektive 

informantgrupp i sammanhängande följd i syfte att, dels ge en övergripande 

bild av det samlade materialet, dels för att få ett första intryck av vilka mönster 

som i relation till studiens frågeställningar var framträdande inom respektive 

informantgrupp. Därefter följde närläsning av varje intervjuutskrift där varje 

enskilt meningssammanhang, alltifrån en mening till längre samman-

hängande avsnitt, provisoriskt kategoriserades och benämndes med koder 

(jmf. Kvale & Brinkman, 2009; Hjerm & Lindgren, 2010). Via ytterligare 

genomläsning och jämförelser mellan de kategorier som framträtt vid den 

inledande analysen renodlades dessa, där det visade sig att de berörde 

närliggande aspekter. En kartläggning av relationerna mellan dessa kategorier 

gav därefter upphov till en struktur där kategorier kunde grupperas och 

sammanföras till ett antal empirinära och sammanhängande teman, vilka 

kunde förankras och underbyggas med citat från intervjuerna (Hjerm & 

Lindgren, 2010). I Tabell 7 visas ett exempel på den växelvisa jämförelse och 

reducering av datamaterialet som skett under dessa faser av analysarbetet. 

Exemplet är hämtat från delstudie 4. 

 

Tabell 7 

Exempel på tillvägagångssätt vid kategorisering och kodning av intervjumaterial 
Textutdrag Provisorisk 

kategori och 
kod 

Renodlad  
kategori och  
kod 

Tema 

When I feel the frustration, 
there is no instructor who  
comes along and says – 
that's the way you should 
do it. But usually I turn the 
frustration so that I 
actually learn something 
(D1). 

Frustration – 
bristande stöd 
 
 
Egna initiativ 

 

 
Bedömning av  
förutsättningar för 
eget lärande 

 

 
Since we wanted to 
perform well on the 
exercises, we prepared a 
little too much. But on the 
other hand it was pretty 
good (D1). 

 

 
Drivkraft/motiv 
 
 
Bedömning av  
egen insats 

 
 
 
Bedömning av eget 
lärande 

 

 

 

 

 
Självstyrt 
lärande 

It is good to have short and 
distinct classes and a clear  
plan where I can see what 
is required of me. Then I 
can plan the day and 
basically the whole course 
(D4).   

Krav på undervis-
ning  
 
Underlätta för 
egen planering 

 

 
Planering för  
eget lärande 

 

 
I created a facebook group 
for the entire class for 
anyone wondering about a  
task. And there are many in 
the class that uses it (D4). 

 
Egna lösningar  
Dela kunskaper   

 

 

Kreativt lärande 
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Dessa faser av växelvisa jämförelser inom respektive intervjumaterial 

pågick till dess att inga nya kategorier eller teman kunde identifieras. I 

litteraturen brukar denna slutpunkt benämnas som att mättnad är uppnådd i 

analysen av ett datamaterial (Kvale & Brinkman, 2009).  Därefter genom-

fördes en jämförande analys mellan de teman som identifierats i respektive 

intervjumaterial, vilken låg till grund för resultatpresentationen av respektive 

artikelunderlag. 

Dessa teman med tillhörande citat analyserades därefter med 

utgångspunkt i de teoretiska ramverk som var kopplade till respektive 

artikelunderlag. I Tabell 8 visas de teorier och begrepp som användes vid 

analys av respektive artikelunderlag.  

 
Tabell 8 
Sammanställning av de teorier och begrepp som använts vid analyser av 
avhandlingens fem artikelunderlag  
Artikelunderlag Teoretiskt ramverk 

1. Instruktörsuppfattningar om 
yrkeslärande  

Aktivitetsteori: Kontradiktioner med fokus på historik och 
förändring, utbildningskontext 
Anpassnings- respektive utvecklingsinriktat lärande  

 
2. Lärprocesser under förberedelse 
för övning. (Studerandepersp.) 

 
Sociokulturellt perspektiv: Aktörers kommunikation och 
interaktion med stöd av medierande verktyg och resurser   

 
3. Problembaserade lärprocesser 
(Studerande- och instruktörspersp.) 

 
Sociokulturellt perspektiv: Aktörers handlingar och 
rollfördelning i läraktiviteter med stöd av PBL och IKT som 
medierande verktyg. Kontextens medskapande funktion 
samt förändring över tid 
   

4. Instruktörsroller i 
distans/campus-utb. 

Aktivitetsteori: Kontradiktioner, förändring, 
utbildningskontext 

 
5. Lärprocesser under förberedelse 
och övning (Studerandepersp.) 

Aktivitetsteori: Kontradiktioner, förändring, 
utbildningskontext   

 

Under denna fas av analysen sattes de empirinära temana i relation till 

valda teoretiska begrepp, med målsättningen att ytterligare kunna fördjupa 

och förankra de preliminära kunskaperna. Denna fas kan med andra ord 

beskrivas i termer av att de kunskaper som genererades via ett empirinära 

analysförfarande lyftes upp på en högre abstraktionsnivå, där etablerade 

teorier som sociokulturellt perspektiv och aktivitetsteorin kunde vägleda och 

öka förståelsen för avhandlingens studieobjekt. Med hjälp av exempelvis 

begreppet medierande verktyg kunde analysen av instruktörernas och de 

studerandes handlingar därmed utvidgas och relateras till både verktygens 

och utbildningskontextens medskapande funktion. Begreppen anpassnings-

inriktat respektive utvecklingsinriktat lärande bidrog på liknande sätt till att 

instruktörernas uppfattningar om yrkeslärande kunde relateras till såväl 

genomförande av utbildning som till övergången från utbildning till yrkesliv. 

Sist men inte minst innebar valet av aktivitetsteorin som analysverktyg att 

analysen av nätbaserad distansutbildning och campusutbildning kunde ges en 

betydligt bredare förståelseram. Informanternas tal om och handlingar i 
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utbildningspraktiken kunde därmed analyseras och förstås i ljuset av 

samverkande aspekter som objektstolkning, institutionella regler, gemenskap 

och principer för arbetsdelning. Teorins uppmärksamhet mot kontradiktioner 

i en aktivitet eller mellan aktiviteter samt betonande av kontradiktioner som 

drivkraft för förändring innebar vidare att förändringsperspektivet kunde 

förstärkas i analysen. Dess betonande av aktiviteters historiska förankring 

innebar slutligen att beskrivningar av utbildningens framväxt blev viktiga att 

lyfta fram för att därigenom öka förståelsen för utbildningsaktörernas 

handlingar under dessa perioder av utbildningsförändringar.   

Vägledning vid databearbetning och analys av observationerna har vidare 

hämtats från Bryman (2011), Einarsson och Hammar Chiriac (2002) samt  

Patton (1990). Då stora delar av observationsmaterialet har transkriberats till 

text har även den komparativa analysmetod som beskrivs av Hjerm & 

Lindgren (2010) och Hjerm, Lindgren & Nilson (2014) varit till vägledning vid 

analysen. 

Inledande bearbetning av observationerna bestod i att författaren 

sammanhängande och återkommande granskade observationsfilmerna i sin 

helhet. Syftet var dels att få en preliminär bild av övningarnas innehåll och 

struktur som helhet, dels att identifiera och kategorisera olika situationer 

utifrån framträdande mönster i deltagarnas interaktion med varandra och 

med de verktyg, mål och regler som ramade in dessa utbildningsinslag. För att 

öka förståelsen för övningen som helhet fördes vid inledande granskning av 

filmmaterialet anteckningar om dess innehåll och form, vilka utgjorde ett 

viktigt komplement till de kurs- och övningsdokument som samlades in vid 

datainsamlingen. Vid denna granskning var det framförallt filmer med 

vidvinkelperspektiv som användes. I efterföljande granskningar användes 

däremot i hög grad de filmade sekvenser som fokuserade på övningssituation 

och personer i aktiva positioner. Med stöd av tidsmässiga angivelser och 

kategorisering av respektive filmavsnitt kodades först filmmaterialet i 

provisoriska kategorier. Mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar 

kunde därefter många filmavsnitt sorteras bort, medan kategoriserade avsnitt 

med bäring mot dessa transkriberades och granskades igen. Via växelvis 

jämförelse mellan dessa kategoriserade avsnitt i film- respektive textformat 

kunde kategorierna dels förfinas, dels inordnas i en struktur där framträdande 

mönster av interaktion bland respektive informantgrupper kunde identifieras 

och tematiseras. Tillsammans med de teman som genererades i 

intervjuanalyserna utgjorde dessa teman underlaget för den avslutande 

teoribaserade analysen.  

Etiska överväganden 
Vid samtliga datainsamlingar har Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002) varit vägledande vid planering, genomförande och 

analys. Datainsamling 1 genomfördes på uppdrag av Räddningsverket och 

föregicks av samplanering kring de övergripande kunskapsområden som 
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skulle behandlas, samt vilka informanter som skulle medverka. Detaljerad 

information avseende datainsamlingarnas syfte, datamaterialets användning 

samt deltagarnas rättigheter utgick därefter till samtliga medverkanden. 

Vidare redovisades resultat och slutsatser från denna datainsamling, dels i 

form av en skriftlig rapport (Holmgren, 2008), dels via muntlig återkoppling 

till utbildningens ledning och personal. Övriga datainsamlingar initierades av 

mig. Datainsamling 3 genomfördes som en fristående del i en större 

utvärdering av utbildningsverksamheten vid myndighetens två lärosäten, 

vilket innebar att jag ansvarade för frågekonstruktion och analys av mitt 

datamaterial, medan genomförandet följde de ramar som var utformade för 

denna undersökning. Vid datainsamling 2 och 4 har jag haft ansvar för 

samtliga moment, dvs. från inledande ansökan om tillstånd för att genomföra 

studierna till genomförande och efterföljande kontakter med lärosätets 

representanter. Inledningsvis gjordes en ansökan till utbildningsansvariga vid 

myndigheten och lärosätet om att få genomföra dessa studier. Efter deras 

beviljande utgick ett mer omfattande informationsmaterial till de 

medverkande, där studiernas syfte, datamaterialets behandling samt 

informanternas rättigheter klargjordes. Informationen gavs dels skriftligt via 

utbildningens kursplattformar, dels muntligt till de medverkande 

informanterna. Vid datainsamling 4 där övningar observerades och filmades 

användes ett dokument för informerat samtycke där informanterna gav sitt 

medgivande till att bli filmade.  
Vid samtliga databearbetningar och analyser har vidare informanterna 

anonymiserats genom att samtliga namn och specifikt personanknutna 

markörer har tagits bort från datamaterialet. Namnen på de lärosäten där 

datainsamlingarna har ägt rum finns inte heller med i avhandlingens artiklar 

och kappa.  Dessa åtgärder ger dock sammantaget ingen garanti för att 

personer med kännedom om denna utbildning inte kan identifiera såväl 

lärosäte som en och annan instruktör. 

Avhandlingsarbetets trovärdighet, tillförlitlighet, överför-
barhet och användbarhet  
Inom kvalitativ forskning används ofta andra termer än validitet och 

reliabilitet för att beskriva och bedöma forskningens kvalitet (Hjerm, 

Lindgren & Nilson, 2014). Exempelvis använder Lincoln och Guba (1985) 

begreppen pålitlighet, trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet och Charmaz (2006) begreppen trovärdighet, orginalitet, 

resonans och användbarhet. Vidare framhåller Miles och Huberman (1998) 

en rad kvalitetsrelaterade frågor som de anser bör ställas till 

forskningsstudier, t.ex. huruvida analysen är grundad i datamaterialet, om 

slutsatserna kan anses var logiska, i vilken mån forskaren som subjekt har 

påverkat resultaten och vilka strategier som använts för att öka 
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trovärdigheten. Mot bakgrund av dessa förslag till kvalitetskriterier kan nedan 

presenterade aspekter i avhandlingsarbetet lyftas fram. 
För att stärka trovärdigheten för och tillförlitligheten till avhandlingens 

resultat och slutsatser har en omfattande kontextuell beskrivning av 

brandmannautbildning och räddningstjänst eftersträvats.  Genom att låta 

läsaren få en inblick i utbildningens historiska och kulturella kontext har 

syftet framförallt varit att visa på dess medskapande funktion i denna 

implementeringsprocess av nätbaserad distansutbildning. I kapitel två om 

brandmannayrkets och utbildningens framväxt i Sverige framgår exempelvis 

att yrkesprofessionen har haft ett starkt inflytande över utbildningens 

utformning över tid, men också att statliga förändringsdirektiv avseende 

yrkes- och utbildningsinriktning har påverkat utbildningens utveckling över 

tid. I kapitel tre behandlas vidare uppfattningar om brandmannayrket och 

yrkeslärande samt yrkeskulturer inom Räddningstjänster i syfte att öka 

förståelsen för hur dessa aspekter påverkat den studerade implementerings-

processen.  

 Inom ramen för vad som varit möjligt inom detta avhandlingsarbete har 

vidare ett longitudinellt perspektiv använts i syfte att stärka avhandlingens 

trovärdighet och tillförlitlighet. Fyra datainsamlingar har genomförts under 

en tidsperiod av närmare 5 år, vilket inneburit att tidiga resultat och slutsatser 

har kunnat följas upp, jämföras och prövas i relation till senare resultat och 

slutsatser. Som exempel kan nämnas att resultaten från delstudie ett och två 

varit föremål för diskussion och avstämning tillsammans med ledning och 

instruktörer. Det longitudinella perspektivet har vidare bidragit till att olika 

faser i denna implementeringsprocess har kunnat identifieras framförallt på 

handlingsnivå, men även gett indikationer på tendenser till förändringar på 

aktivitetsnivå. Flera återkommande datainsamlingar har även inneburit att 

jag i viss utsträckning har kunnat bekanta mig med utbildningsmiljön och 

instruktörerna, föra informella samtal med dem samt få en inblick i det 

vardagliga arbetets aktiviteter och rutiner. Vid dessa möten har relevanta 

iakttagelser gjorts, mot vilka andra resultat har kunnat prövas. Trots att flera 

datainsamlingar har genomförts bör det dock framhållas att dessa endast 

utgjort några nedslag i en ständigt föränderlig verksamhet. Informanternas 

berättelser om skeenden över längre perioder bör därför ses mot bakgrund av 

att en del utsagor kan vara osäkra på grund av svårigheten att över tid erinra 

sig händelser, men också att utsagorna eventuellt kan vara tillrättalagda i syfte 

att ge en övertygande och enhetlig bild.   

  I syfte att bredda och fördjupa förståelsen för de förändringar som skett 

inom distansutbildningen såväl som inom grundutbildningen som helhet har 

en komparativ ansats använts. Förändringar avseende instruktörsroller och 

de studerandes lärprocesser i distansaktiviteten har därmed inte bara kunnat 

studeras över tid utan även relativt förändringar som skett inom den 

etablerade campusaktiviteten. Denna ansats har även förstärkt möjligheten 

att analysera de spänningar och påverkansprocesser som uppstått inom 

grundutbildningen som helhet till följd av implementeringen av 

distansutbildningen. 
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Användandet av flera datainsamlingsmetoder, intervjuer, loggbok, 

dokumentinsamling samt observationer, har vidare bidragit till att en bred 

bild har kunnat presenteras av de förändringar som ägt rum över tid inom 

denna utbildning. Via berättelser, tal, texter och handlingar i och om dessa 

utbildningsaktiviteter har förändringar därmed kunnat analyseras ur såväl ett 

retrospektivt och kontextuellt perspektiv som ur ett handlings- och 

situationsorienterat perspektiv. Att observationer endast kom att användas 

vid avslutande datainsamling och vid övningsgenomförande bör dock ses som 

en brist. Fler observationer under perioden som helhet, av undervisning inom 

olika ämnesområden och av interaktionen i såväl fysiska som virtuella 

klassrum i synnerhet, hade sannolikt berikat och nyanserat såväl 

delstudiernas resultat och slutsatser som den avslutande analysen. Mot 

bakgrund av vad som visats i forskningslitteraturen avseende IKT och lärande 

samt inom räddningstjänstområdet om ledarskapets betydelse vid 

verksamhetsförändringar, bör även avsaknaden av ett ledningsperspektiv i 

denna avhandling betraktas som en brist. En involvering av ledningsnivån 

hade sannolikt fördjupat analysen av utbildningens förändringsberedskap, 

men också av de motsättningar avseende uppfattningar om yrke och 

yrkeslärande som under lång tid tycks ha varit framträdande på 

instruktörsnivå.     

Transparanta beskrivningar av design, metodval och genomförande har 

eftersträvats för att därigenom synliggöra hur forskningsprocessens fortlöpt 

och utvecklats över tid. Syftet har därmed varit att underlätta för läsaren att 

själv göra en bedömning av avhandlingens kvalitet. I syfte att stärka 

trovärdigheten för avhandlingens slutsatser innehåller artiklarna fylliga och 

omfattande resultatdelar med tematiskt upplagda beskrivningar som 

förankrats i datamaterialet via citeringar av intervjuade informanter och 

dialogutdrag från observationerna. I syfte att stärka tillförlitligheten har de 

sparsamma metodologiska beskrivningarna som ingår i respektive artikel 

kompletterats i kappan med utförligare beskrivningar av såväl design, 

delstudiernas genomförande och de analysmetoder som använts.  

En utvidgning och fördjupning av de teoretiska utgångspunkterna har 

skett under avhandlingsarbetets gång. Aktivitetsteorins modell över 

ömsesidigt medskapande komponenter, dess betonande av aktiviteters 

flerstämmighet och historicitet samt kontradiktioner som drivkraft till 

förändring, har medfört att flera aspekter kunnat synliggöras och involveras i 

de senare analyserna. Denna utvidgning av det teoretiska ramverket bedöms 

därför i hög grad ha bidragit till att analyserna fördjupats och breddats 

avseende den komplexitet som är förenad med denna typ av 

utbildningsmässiga interventioner.  

När det gäller överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985) och användbarhet 

(Charmaz, 2006) är förhoppningen att den utförliga kontextbeskrivningen, 

artiklarnas fylliga resultatpresentationer samt avhandlingens övergripande 

slutsatser skall bidra till ett underlag där läsaren själv kan bedöma vilka delar 

och aspekter som i någon mån kan vara överförbara och användbara i andra 

utbildningskontexter. Avhandlingens resultat och slutsatser avseende hur 
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implementeringen av nätbaserad distansutbildning både utmanat, skapat 

motsättningar och även förändrat instruktörsroller, lärprocesser och 

grundutbildningen som helhet innehåller rimligtvis flera lärdomar som kan 

vara relevanta att beakta även inom andra yrkesutbildningar som befinner sig 

i liknande förändringsprocesser. Inte minst gäller det vad som visats avseende 

utbildningskontextens medskapande funktion i termer av hur en yrkes-

inriktad utbildningskultur och utbildningens förändringsberedskap över tid 

kan påverka en implementering av nätbaserad yrkesutbildning. I nästa kapitel 

presenteras sammanfattningar av avhandlingens artiklar. 
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6. Sammanfattningar av avhandlingens 
artiklar 

 

I detta kapitel presenteras avhandlingens fem artiklar i sammanfattad form. 

De fyra första är publicerade, medan den femte artikeln är accepterad och 

under tryck.  

Artikel 1 
Holmgren, R. (2014). Reformed firefighter training program in Sweden: conflicting instructor 

conceptions of professional learning. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 
Vol. 4. 1-14. 

 

I denna artikel, vilken bör ses som en del i avhandlingens kontextanalys, var 

syftet att beskriva och analysera dominerande uppfattningar om yrkeslärande 

bland verksamma instruktörer inom brandmannautbildningens 

grundutbildning. Mer specifikt behandlades vad, som enligt deras 

uppfattningar, kännetecknar detta lärande, vilket yrkeslärande som borde 

prioriteras inom utbildningen samt hur detta lärande gynnas på bästa sätt. 

Syftet var vidare att via instruktörernas beskrivningar av den fortlöpande 

implementeringsprocessen av SMO-utbildningen, analysera hur dessa 

framträdande uppfattningar över tid har påverkats av och påverkat 

implementering och utformning av utbildningen.  
Artikeln baserades på datainsamling tre som genomfördes 2010 och 

datamaterialet bestod av 22 intervjuer med instruktörer verksamma vid 

brandmannautbildningens båda lärosäten. Intervjuerna, vilka genomfördes 

på respektive lärosäte, analyserades med vägledning från Kvale & Brinkmans, 

(2009) och Hjerm & Lindgrens (2010) rekommendationer för kvalitativ 

analys. Detta analysunderlag analyserades därefter med utgångspunkt i 

Ellströms (2001, 2006, 2010) begrepp utvecklingsinriktat respektive 

anpassningsinriktat lärande samt Engeströms (1987, 2001) modell av 

aktivitetsteori. Medan Ellströms begrepp användes vid analysen av 

instruktörernas uppfattningar om yrkeslärandets vad och hur-aspekter 

utgjorde aktivitetsteorin analysverktyget för att skapa kunskap om hur dessa 

uppfattningar påverkats av och påverkat implementeringsprocessen av SMO-

utbildningen.  

I artikelns bakgrundsbeskrivning pekas inledningsvis på de stora 

förändringar som ägt rum inom utbildningsverksamheten i och med 

införandet av lagen Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt den nya SMO-

utbildningen. Bland annat visas att utbildningstiden kraftigt utökades, att 

utbildningsinnehåll och arbetsformer förändrades, att nya antagningskrav 

infördes och att instruktörer med andra utbildnings- och yrkesmässiga 

erfarenheter anställdes inom utbildningen. Mer specifikt kompletterades 

tidigare operativa inriktning med en förebyggande risk- och säkerhets-

inriktning och prioriterade områden var att öka forskningsanknytningen, 
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uppmärksamma genus- och mångfaldsfrågor samt problembaserade 

förhållningssätt.  

I resultat och analys framkommer att två uppfattningar om yrkeslärande 

var dominerande bland instruktörerna. En mer anpassningsinriktad och 

yrkesmässigt förankrad uppfattning, vilken dominerade bland 

brandinstruktörerna och en utvecklingsinriktad uppfattning som var 

framträdande bland risk- och säkerhetsinstruktörer. Inom förstnämnda 

uppfattning framhölls betydelsen av att utbildningen utvecklade de 

studerandes lärande av praktiska färdigheter, metoder och tekniker i syfte att 

uppfylla de krav som ansågs gälla inom räddningstjänsten. Detta lärande 

ansågs vidare gynnas bäst genom omfattande instruktörsledd 

övningsverksamhet, där målet var att de studerande skulle tillgodogöra sig ett 

förkroppsligat lärande av såväl praktiska färdigheter som yrkesmässiga 

rutiner. Inom den utvecklingsinriktade uppfattningen betonades däremot ett 

mer utforskande och problembaserat yrkeslärande i syfte att förbereda de 

studerande för ett yrkesområde som präglas av komplexitet och mångfald. För 

att stärka detta förståelse- och utvecklingsinriktade lärande borde 

utbildningen därför, enligt denna uppfattning, öka integreringen av olika 

ämnesområden och visa på olika förhållningssätt baserade både på beprövad 

erfarenhet och forskningsbaserade kunskaper. Vidare framhölls vikten av att 

mer utrymme gavs för studentcentrerad reflektion och problematisering i 

övningsverksamheten. 

Analysen som var baserad på aktivitetsteorin visade att dessa 

uppfattningar kunde relateras till instruktörsgruppernas olika tolkningar av 

utbildningsaktivitetens objekt, dvs. deras tolkningar av SMO-utbildningens 

mål och uppdrag. I den anpassningsinriktade uppfattningen, vilken visade sig 

ha sin grund i brandinstruktörernas erfarenhet från tidigare utbildning och 

räddningstjänst, var tolkningen att utbildningens huvudsakliga uppdrag även 

fortsättningsvis var att utbilda för ett operativt och brandbekämpande arbete. 

Tolkningen som den utvecklingsinriktade uppfattningen baserades på var 

däremot att utbildningens uppdrag var tudelat, dvs. att både utbilda för ett 

operativt och ett förebyggande arbete. Denna skillnad i objektsuppfattning 

markerade vidare olika sätt att se på relationen utbildning och möjliga 

yrkeskarriärer samt utbildningens potential att utgöra en drivkraft för 

förändring av yrkesprofessionen.  

Analysen visade vidare att denna skillnad i uppfattningar utgjorde en 

grundläggande kontradiktion, vilken bidrog till att implementeringsprocessen 

av SMO-utbildningen präglades av ett flertal dilemman och konflikter. Dessa 

handlade bland annat om hur de nya riktlinjerna kring innehåll och form 

skulle tolkas samt hur resurserna skulle fördelas mellan utbildningens två 

huvudområden. Trots stöd från utbildningens nya mål och riktlinjer visade 

analysen att Risk- och säkerhetsområdet och dess utvecklingsinriktade 

uppfattning marginaliserades till förmån för det etablerade Brand- och 

räddningsområdet och dess anpassningsinriktade uppfattning.  

 I artikelns slutsatser konstateras bland annat att utbildningsreformens 

intentioner i flera avseenden kan beskrivas som radikala och att de gav upphov 
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till en påtaglig spänning mellan olika uppfattningar om brandmanna-

utbildningens uppdrag och mål. Det konstateras också att denna 

objektsrelaterade kontradiktion fram till studiens genomförande inte varit en 

tillräcklig drivkraft för förändring, varken av instruktörers dominerande 

uppfattning om yrkeslärande eller av utbildningspraktiken i vidare mening.  

Artikel 2 
Holmgren, R. (2012). Preparations for practical exercises in vocational education: Can ICT-based 

distance instruction be an alternative to face-to-face instruction? An empirical contribution. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 46, 1152 – 1161.  

 

I denna artikel uppmärksammades brandmannastuderandes lärprocesser 

från teoriinriktad övningsförberedelse till praktiskt övningsgenomförande. 

Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Vygotsky, 1978, 

1986; Wertsch, 1991) och en komparativ ansats var syftet att jämföra de 

studerandes lärprocesser under nätbaserad respektive face-to-face baserad 

förberedelse samt hur deras deltagande i dessa respektive förberedelser 

påverkade deras genomförande av praktiska övningar.  
Artikeln baserades på två datainsamlingar bestående av intervjuer, 

loggboksskrivande samt dokumentinsamling. Den första genomfördes 2008, 

under distansutbildningens första termin och den andra 2009/2010 som en 

uppföljande datainsamling vid slutet av den första gruppen distans-

studerandens två-åriga utbildning. Den första datainsamlingen bestod av 14 

intervjuer, vilka var fördelade på fyra distansstuderanden, fyra campus-

studeranden samt sex undervisande instruktörer. Vid den uppföljande 

studien deltog sju studeranden samt fem instruktörer. Vid analysen riktades 

särskild uppmärksamhet mot de studerandes kommunikation och interaktion 

med varandra och med instruktörer i respektive lärmiljöer samt deras 

användning av medierande verktyg och resurser som stöd i deras lärprocesser.   

I resultaten framkom att de distansstuderandes kommunikation och 

interaktion under den nätbaserade förberedelsen i hög grad var koncentrerad 

till kursinnehållen, skriftligt orienterad och processinriktad. Med stöd av ett 

mindre antal nätbaserade lektioner i realtid, ett digitaliserat kursmaterial 

samt skriftliga problembaserade och processinriktade uppgifter gavs de 

distansstuderande därmed ett stort ansvar för sitt lärande under 

förberedelsen. Medan de flesta distansstuderande tycktes uppskatta denna 

teknikstödda och processinriktade förberedelseform återfanns dock en 

mindre grupp studeranden som ansåg den vara ineffektiv och hämmande för 

deras lärande. De campusstuderandes kommunikation och interaktion 

kännetecknades däremot av dess informella och sociala orientering och en 

stark tillit till instruktörerna som förmedlare av kunskap. Med stöd av ett mer 

omfattande instruktörscentrerat lektionsutbud, muntliga uppgifter samt 

kontinuerliga kontakter med instruktörer och studiekamrater känne-

tecknades de campusstuderandes lärprocesser snarare av en ansvars-

förskjutning, där dessa studeranden varken gavs eller tog motsvarande ansvar 

som i distansformens förberedelse. Vid genomförandet av övningarna var 
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instruktörernas bedömning att inga skillnader förelåg mellan dessa 

studerandegruppers prestationer. Däremot bedömdes de distansstuderande 

ha en större förförståelse jämfört med de studerande på campus, vilket 

medförde att övningarna kunde genomföras mer effektivt och att diskussioner 

kring övningarnas komplexitet i högre grad kunde fördjupas.     

I artikelns slutsatser framkommer bland annat att distansinstruktörernas 

sätt att använda teknologierna och utforma uppgifter bidrog till ett ökat 

ansvar i lärprocessen och en högre grad av förförståelse inför övningar bland 

de distansstuderande. Betonandet av skriftlig kommunikation samt 

utveckling av problembaserade och processinriktade uppgifter medverkade 

vidare till ökade inslag av reflektion, vilket medförde att lärprocesserna blev 

synligare i distansformen jämfört med campusformen.        

Artikel 3 
Holmgren, R. (2013). ICT as a Catalyst in Problem-Based Learning Processes?: A Comparison of 

Online and Campus-Based PBL in Swedish Fire-Fighter Training. International Journal of 
Adult Vocational Education and Technology (IJAVET), 4(2), 1-14. 

         doi:10.4018/javet.2013040101 

 

Problembaserat lärande (PBL) var sedan starten av SMO-utbildningen en 

prioriterad lärandemetod, vilken även kom att lanseras i distansutbildningen. 

Mot bakgrund av de campusbaserade erfarenheterna av PBL samt med stöd 

av distanspedagogiska insatser, utformade ansvariga distansinstruktörer en 

nätbaserad PBL-strategi med strävan att förstärka dess problem- och 

processinriktning. Denna förändring innebar att PBL kom att genomföras 

med stöd av digitala teknologier och utifrån de specifika förutsättningar som 

omgärdade distansformen. Artikelns utgångspunkt i ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande (Wertsch, 1998; Wertsch, del Rio & Alvarez, 1995), 

innebar att PBL och IKT betraktades som medierande verktyg för lärande 

vilka “provide the link or bridge between the concrete actions carried out by 

individuals and groups, on the one hand, and cultural, institutional, and 

historical settings, on the other” (Wertsch, del Rio & Alvarez, 1995:21). Utifrån 

en jämförande ansats mellan campusbaserad respektive nätbaserad PBL, 

riktades uppmärksamheten specifikt mot de förändringar avseende PBL-

aktivitetens utformning samt studerandens och instruktörers rollfördelning 

som ägde rum över tid när PBL kom att genomföras i nätbaserad miljö.   
Artikeln baserades på samma datainsamlingar som för artikel två, dvs. en 

inledande studie 2008 samt en uppföljande studie 2010. Vägledning och 

inspiration vid genomförandet av datainsamlingarna och analysen av 

datamaterialet hämtades från Denzin och Lincoln (2005) samt Kvale (1997). 

I resultaten framkommer att flera, inom PBL-litteraturen betonade, 

aspekter som problem- och processinriktning, autenticitet och student-

centrerade arbetssätt i högre grad kom att utmärka den nätbaserade PBL-

aktiviteten jämfört med aktiviteten på campus. Exempelvis infördes 

processdagböcker, ökade krav på litteraturanknytning och skriftlig 
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dokumentation samt uppgifter med bäring mot lokala förhållanden i syfte att 

öka de studerandes förståelse för yrkesområdets mångfald och komplexitet. 

PBL-aktiviteten på campus, som i relation till övningsverksamheten var 

lågprioriterad, utmärktes däremot fortsättningsvis av en kollektiv inriktning 

samt lägre krav på litteraturanknytning och problematisering. De studerandes 

PBL-arbete var snarare fokuserat på att uppnå konsensus än att upptäcka 

variation och mångfald.  

I linje med den nätbaserade PBL-aktivitetens inriktning visades vidare att 

distansinstruktörernas roll i hög grad var inriktad mot handledning, där de 

via aktiva insatser i olika nätbaserade forum eftersträvade att stödja de 

studerandes interaktion. Via kollegiala samtal som stöd eftersträvade även 

dessa instruktörer att kontinuerligt förbättra sitt teknikanvändande i syfte att 

utveckla PBL-arbetet. Campusinstruktörernas roll visade sig däremot i högre 

grad vara fokuserad på att tillhandahålla instruktioner och att vara tillgänglig 

vid behov.   

Avslutningsvis visade det sig att studeranderollen i de nätbaserade 

aktiviteterna i hög grad var präglad av självständighet, från problem-

formulering, via informationssökning och granskning till avslutande skriftliga 

eller muntliga redovisningar. Studeranderollen i campusaktiviteterna 

kännetecknades däremot av deltagande i kollektivt samarbete där målet var 

att hitta enhetliga lösningar på de problem som studerades.         

I den uppföljande studien 2010 visade det sig att utbildningen vidtagit 

åtgärder för att knyta samman de två utbildningsformerna. Denna förändring 

innebar bland att instruktörer utan specifik distanspedagogisk kompetens 

även förväntades undervisa inom distansutbildningen, men också att de inom 

distansutbildningen framtagna kursmaterialen gjordes tillgängliga för 

samtliga instruktörer. I artikeln visas att dessa förändringar i instruktörernas 

undervisningsansvar bidrog till att utvecklingen som skett inom de 

nätbaserade PBL-aktiviteterna avseende arbetsformer och rollfördelning 

successivt normaliserades.  Som exempel visas att instruktörernas närvaro 

minskade, att ett mer instrumentellt genomförande av PBL ersatte den 

tidigare problem- och processinriktningen och att de distansstuderandes 

interaktion och motivation att arbeta problembaserat minskade. 

Tillgängliggörandet av distans-utbildningens kursmaterial bidrog vidare till 

att det kom att spridas till campusutbildningen, men också till en 

intensifiering av den interna debatten om utbildningens uppdrag.   

I artikelns diskussion och slutsatser konstateras bland annat att 

införandet av IKT som stöd i PBL-aktiviteten utgjorde en katalysator, vilken 

bidrog till att såväl arbetsformer som rollfördelning förändrades. Mot 

bakgrund av den normalisering som därefter ägde rum inom den nätbaserade 

aktiviteten, framhålls vidare betydelsen av långsiktigt stödjande åtgärder för 

att därigenom kunna förändra etablerade instruktörsuppfattningar och 

utbildningstraditioner.      
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Artikel 4 
Holmgren, R. (2014). Firefighter training in Sweden: from face-to-face learning in training 

grounds to distance learning – a challenge for exercise instructors? Technology, Pedagogy 
and Education, (ahead-of-print), 1-19. 

         Publicerad online: doi: 10.1080/1475939X.2014.968197 

 

Denna artikel handlar om brand- och räddningsinstruktörsrollen och hur den 

påverkades genom kontinuerliga övergångar mellan å ena sidan en face-to-

facebaserad och övningsinriktad utbildningsaktivitet och å andra sidan en 

nätbaserad aktivitet. Med utgångspunkt i aktivitetsteorin (Engeström, 1987, 

2001) och dess betonande av kontradiktioner som drivkraft för förändring, 

riktades intresset specifikt mot de dilemman och konflikter som ur ett 

instruktörsperspektiv kunde uppstå inom och mellan dessa två utbildnings-

aktiviteter.  
Artikeln baserades på datainsamling fyra, vilken genomfördes 2012 då 

distansutbildningen var inne på sitt femte år. Datamaterialet omfattade 

intervjuer med sju brand- och räddningsinstruktörer och 20 studeranden, 10 

övningsobservationer där fyra instruktörer samt 60 studeranden deltog samt 

loggboksanteckningar och insamlade utbildningsdokument. Analysen 

genomfördes med stöd av Hjerm & Lindgren (2010), Hjerm, Lindgren & 

Nilson (2014), Kvale & Brinkman (2009) samt Engeströms (1987, 2001) 

aktivitetsteoretiska modell.   

I artikelns resultat och analys visas att instruktörerna hade en central och 

aktiv roll i klassrum och på övningsfält och att de uppvisade en säkerhet och 

trygghet i sina ageranden. Med andra ord framträdde en utbildningsaktivitet 

där motsättningar tycktes saknas avseende både mål och genomförande samt 

hur ansvar och roller skulle fördelas. Med stöd av erfarenhetsbaserade 

yrkeskunskaper och färdigheter samt förtrogenhet med utbildningsrelaterade 

resurser var instruktörernas roll att förmedla yrkeskunskaper, att kontrollera 

de studerandes kunskaper och färdigheter samt att bekräfta dem i deras 

handlingar. Denna kontroll över såväl de studerandes uppmärksamhet som 

av deras progression i lärprocessen innebar vidare att instruktörerna och 

deras undervisningsstrategier kunde bekräftas och att behov av ytterligare 

studerandestöd kunde identifieras och åtgärdas.  

Instruktörernas ageranden i den nätbaserade aktiviteten visade sig dock 

vara förknippad med ett flertal dilemman och konflikter, vilket bidrog till att 

deras roll blev avvaktande och passiv. Exempel på dilemman och konflikter 

relaterades till teknikanvändning, svårigheter att skapa dialog, men också i 

hög grad till bristande kontroll över både undervisningssituation och de 

studerandes progression i lärprocessen. På strukturell nivå angavs vidare att 

rådande bemanningsprinciper, där de förväntades att samtidigt vara aktiva i 

båda utbildningsaktiviteterna, skapade en konflikt där de dock ansåg att deras 

medverkan i övningsaktiviteten måste prioriteras. Vid de distansstuderandes 

övningsträffar framkom avslutningsvis att instruktörerna i stor utsträckning 

återgick till den aktiva och trygga roll som de var vana vid att ha.  
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I artikelns slutsatser pekas bland annat på den etablerade 

brandinstruktörsrollens starka förankring i yrkesprofessionen och dess 

normer kring yrkeslärande, vilken synes ha bidragit till att införandet av 

distansutbildningen med dess digitala teknik och alternativa erbjudanden för 

undervisning, hade svårt att få genomslag. Brister avseende support och 

utbildning om pedagogiska frågor och teknikanvändning samt en 

konserverande utbildningsstruktur tycks vidare ha medverkat till att 

instruktörerna inte gavs möjlighet till att varken ompröva eller utveckla den 

etablerade instruktörsrollen. Avslutningsvis pekas det dock på att 

kontinuerliga, om än små, förändringssteg togs av dessa brandinstruktörer 

och i utbildningen som helhet. Som exempel kan nämnas att digital teknik 

användes alltmer även inom campusutbildningen och att de flesta 

instruktörer tycktes ha passerat de teknikrelaterade trösklarna. 

Artikel 5 
Holmgren, R. (2015). New ways of learning to fight fires? - Learning processes and contradictions 

in distance and on-campus firefighter training in Sweden. Australasian Journal of 
Educational Technology. (In press). 

 

Införandet av distansformen i brandmannautbildningen innebar att ca 80 % 

av utbildningen nätbaserades. I brand- och räddningsinriktade kurser 

medförde det i praktiken att övningsförberedelserna skedde på distans med 

stöd av digitala teknologier, medan övningsgenomförandena förlades till 

återkommande fysiska träffar på campus. I relation till campusutbildningens 

teori- och praktikintegrerade upplägg innebar således denna 

utbildningsdesign att teoriinriktade kursmoment separerades från de 

praktiska övningsmomenten. Med utgångspunkt i aktivitetsteorin 

(Engeström, 1987, 2001) och en jämförande ansats mellan distans- och 

campusformen som två parallella utbildningsaktiviteter riktades uppmärk-

samheten i denna artikel mot de studerandes lärprocesser från förberedelse 

till övning samt hur dessa påverkades av denna förändring. Med stöd av 

aktivitetsteorins betonande av kontradiktioner som drivkraft för förändring, 

var syftet vidare att identifiera och beskriva möjliga kontradiktioner i 

lärprocesserna samt hur de studerande hanterade dessa.  
Artikeln baserades på datainsamling 4, vilken genomfördes 2012. 

Datamaterialet omfattade intervjuer med sju instruktörer och 20 

studeranden, 10 övningsobservationer där fyra instruktörer samt 60 

studeranden deltog samt loggboksanteckningar och insamlade 

utbildningsdokument. De studerande var jämnt fördelade mellan de två 

utbildningsformerna samt mellan utbildningens första respektive sista 

termin. Analysen baserades på rekommendationer av Hjerm & Lindgren 

(2010), Hjerm, Lindgren & Nilson (2014), Kvale & Brinkman (2009) samt på 

Engeströms (1987, 2001) aktivitetsteoretiska modell.   

I artikelns resultat och analys visas att inga kontradiktioner kunde 

identifieras i de studerandes lärprocesser i campusaktiviteten. Snarare 



80 

präglades de av en stark tillit och följsamhet till en till synes inarbetad 

rollfördelning, där instruktörerna i hög grad hade ansvar för måltolkning och 

kunskapsförmedling samt kontroll över genomförande av förberedelser och 

övning. Kommunikation och samarbete inom studerandegrupperna var 

vidare ett viktigt socialt och kunskapsmässigt stöd i lärprocessen, inte minst 

för att upprätthålla studiemotivationen. Vid senare delen av utbildningen 

visas dock att rollfördelningen jämnades ut och att de campusstuderande gavs 

och tog ett större ansvar framförallt vid genomförande av övningar.  

I distansaktivitetens nätbaserade förberedelsefaser identifierades 

däremot ett flertal kontradiktioner, vilka manifesterades som dilemman och 

konflikter i de distansstuderandes lärprocesser. Dessa dilemman och 

konflikter var i flera fall relaterade till måltolkning där instruktörernas 

begränsade stöd samt oklarheter i kursmaterial och rollfördelning bidrog till 

att lärprocessen präglades av både anonymitet och osäkerhet. Brister i de av 

utbildningen erbjudna teknologierna samt konkurrerande yrkesåtaganden 

vid sidan om studierna gav också upphov till ytterligare dilemman och 

konflikter.  

I de distansstuderandes sätt att hantera dessa kontradiktioner visas att de 

successivt, i relation till de campusstuderande, utvecklade ett mer självstyrt 

lärande. Exempelvis utformades specifika kommunikationslösningar inom 

grupperna, arbetsdelningen ökade och kunskapsmål och kursinnehåll 

prioriterades i syfte att effektivisera lärprocessen under de nätbaserade 

förberedelserna.  Utöver dessa förändringar kom också de yrkesmässiga 

erfarenheter som fanns tillgängliga inom distansgrupperna att utgöra viktiga 

kunskapsmässiga stöd i lärprocessen. Dessa självstyrda förhållningssätt 

visade sig vidare prägla deras agerande under övningsfaserna, då de i relation 

till de campusstuderande agerade mer självständigt, problemorienterat och 

självkritiskt.  

Avslutningsvis visas dock att kontextuella aspekter som undervisnings-

normer, utbildningskrav och studietempo över tid kom att bidra till en 

normalisering av de distansstuderandes lärprocesser under förberedelserna, i 

riktning mot den övnings- och instruktörsorientering som kännetecknade 

campusaktiviteten.  

I artikelns slutsatser pekas bland annat på att införande av nätbaserad 

yrkesutbildning kan medföra att kontradiktioner uppstår i de studerandes 

lärprocesser, men också att de kan utgöra en drivkraft för förändring av dessa 

mot ett mer självstyrt lärande under såväl förberedelser som 

övningsgenomförande. Mot bakgrund av de normaliseringstendenser som 

framkom i denna studie framhålls vidare betydelsen av att det inom 

yrkesutbildningar inte bara utvecklas en digital, utan även en organisatorisk 

och pedagogisk, beredskap för att därmed kunna stödja och utveckla ett 

nätbaserat yrkeslärande.  
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7. Analys och diskussion 
 

Mot bakgrund av de resultat och slutsatser som presenterats i de enskilda 

artiklarna sammanfattas, analyseras och diskuteras dessa i detta kapitel i 

relation till avhandlingens forskningsfrågor och teoretiska ramverk.   

Brandmannautbildningen - ett spänningsfält mellan för-
ändringsintentioner och etablerad utbildningskultur  
Den nätbaserade distansutbildningen som startade 2008 infördes inte i ett 

vakuum (jmf. Reid, 2014; Zhang, 2010). Som visas i artikel 1 och kapitel 2 

introducerades den snarare i en utbildningskontext som under lång tid 

formats i ett spänningsfält mellan statliga förändringsintentioner, 

kommunala räddningstjänstens inflytande över innehåll och form samt 

utbildningsaktörers föresatser om en bibehållen eller förändrad 

brandmannautbildning. I kontextbeskrivningen (kapitel 2) visas att 

framväxten av detta spänningsfält kan spåras till decennier tillbaka, då 

yrkesprofessionens och brandmannautbildningens uppdrag, innehåll och 

form i successivt ökad utsträckning blev föremål för kritik, debatt och 

återkommande reformeringar (Ericson, 2011; Häyrén Weinestål et al., 2011; 

Rosenberg, 2001). Den grundläggande kontradiktionen i detta spänningsfält, 

vilken definieras i artikel 1 och som bekräftas i kontextbeskrivningen, handlar 

om att olika uppfattningar råder om vad som utgör yrkesprofessionens och 

utbildningens huvudsakliga uppdrag och kärna. Å ena sidan framträder en 

historiskt och yrkesmässigt förankrad uppfattning om brandmanna-

utbildning, yrke och yrkeslärande som anpassning för ett operativt och 

skadebegränsande arbete i räddningstjänsten. Denna uppfattning, vilken 

tycks vara dominerande inom brand- och räddningsområdet, finner sitt stöd i 

yrkesbaserade erfarenheter från räddningstjänstens genomförarnivå och 

reproduceras genom en kontinuerlig överföring av dessa erfarenheter till 

utbildningens undervisningspraktik (jmf. Baigent & Rolph, 2003; O’Connor, 

2006). Å andra sidan återfinns en externt initierad och utvecklingsinriktad 

uppfattning om utbildning, yrke och yrkeslärande där betydelsen av både en 

operativ och en förebyggande risk- och säkerhetsinriktning betonas. Denna 

uppfattning, vilken inom utbildningen framförallt framhålls inom risk- och 

säkerhetsområdet, finner sitt stöd på policy- och ledningsnivå inom 

yrkesprofession och utbildning. Att denna kontradiktion tycks vara utbredd 

inom stora delar av detta yrkesområde bekräftas i såväl studier inom svensk 

kontext liksom i studier från andra länder (Baigent et al., 2003; Baigent & 

Rolph, 2003; Häyrén Weinestål et al., 2011; Kruse, 2007)    
Införandet av både ett operativt och förebyggande innehåll i utbildningen 

’Skydd mot olyckor’, tycks, som visas i artikel 1, inte ha bidragit till någon 

öppning kring denna kontradiktion. Snarare verkar den ha förstärkts genom 

ett strukturellt isärhållande av innehållet, då två huvudområden med ansvar 
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för respektive innehåll bildades. Analyserna pekar exempelvis på att nämnda 

kontradiktion bidragit till att motsättningar uppstått mellan dessa 

huvudområden avseende syn på undervisning och lärande, resurstilldelning 

samt hur arbete och ansvar skall fördelas och värderas på ämnes- och 

instruktörsnivå.  

Den bild av dominerande uppfattningar om yrkeslärande inom 

räddningstjänsten som visats i tidigare forskning bekräftas även i denna 

avhandling. Den dominerande uppfattningen, som fortsättningsvis tycks 

reproduceras inom brand- och räddningsområdet, påminner i stora drag om 

det anpassningsinriktade och erfarenhetsbaserade lärande som visas i studier 

inom räddningstjänsten. Enligt denna uppfattning antas lärande framförallt 

ske under praktisk övning, genom deltagande i räddningsinsatser samt genom 

berättelser från mer erfarna kollegor (Sommerville & Lloyd, 2006; Sommer & 

Njå, 2011; Tracey, 2013). I denna utbildningskontext är dock de erfarna 

kollegorna ersatta av anställda respektive inhyrda yrkeserfarna instruktörer, 

vilka anses kunna förmedla relevanta yrkeskunskaper samt kontrollera och 

säkerställa att de studerandes lärande anpassas till räddningstjänstens 

kriterier (jmf. Baigent et al., 2003). I likhet med resultat från tidigare studier 

inom räddningstjänst och brandmannautbildning är det också detta lärande 

som värderas högst både på brandinstruktörs- och campusstuderandenivå, 

medan textbaserat och förberedelseinriktat lärande ges betydligt lägre 

prioritet (Göransson, 2004; Taber et al., 2008).  

De erfarenheter av undervisning och lärande som över tid görs inom det 

mer teoriinriktade och förebyggande risk- och säkerhetsområdet tycks dock 

inte ha tagits tillvara inom utbildningen som helhet. Snarare tycks en fortsatt 

marginalisering av detta område och dess företrädare råda, vilket indikerar 

att de bristande förutsättningar för lärande som uppmärksammats inom 

räddningstjänsten som organisation även är gällande inom utbildnings-

området. Som visas i kapitel 3 pekar den samlade bilden från dessa 

organisationsstudier på brister avseende ledarskap, kommunikation och 

planering, vilket bland annat bidrar till svårigheter för räddningstjänsten att 

lära av de erfarenheter som görs vid räddningsinsatser (Dekker et al., 2008; 

Donahue & Tuohy, 2006; Pilemalm, 2014; Sommer et al., 2013). I linje med 

dessa slutsatser visas i artikel 1 att avståndet mellan utbildningens två 

huvudområden tycks vara stort och att kommunikation och planering snarare 

präglas av intentionen att försvara rådande positioner än att hitta 

gemensamma och integrerade lösningar där olika utbildningsmässiga 

erfarenheter kan tas tillvara. 

Utöver nämnda kontradiktion kring utbildningens och yrkets uppdrag och 

kärna kan även en ytterligare kontradiktion spåras i denna utbildnings-

kontext, vilken är avhängig den förstnämnda. Denna kontradiktion berör 

frågan om rekrytering till utbildning och yrke, vilken även den under lång tid 

varit föremål för omfattande debatt (Jämo, 2007; MSB, 2013b), utgångspunkt 

vid genus- och mångfaldsinriktad forskning (Baigent, 2001; Ericson, 2004, 

2011; Häyrén Weinestål et al., 2011; Mellström, 2009) samt grund för 

utbildningsreformering (MSB, 2013b). Kärnpunkten i denna frågeställning 
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tycks handla om huruvida blivande och praktiserande brandmän anses 

behöva ha särskilda egenskaper för att uppnå normen för ett gott 

yrkesutövande. I likhet med frågan kring yrkets kärna där den dominerande 

uppfattningen bland yrkesverksamma brandmän fortsättningsvis tycks vara 

att bekämpa bränder, visar den samlade bilden från tidigare forskning att den 

historiskt förankrade uppfattningen om brandmän som vita, hjältemodiga och 

starka män fortsätter att dominera (Ericson, 2011; Häyrén Weinestål et al., 

2011). Trots förändrade rekryteringsvägar och långsiktiga handlingsprogram 

för ökad mångfald (MSB, 2013b), tycks det maskulinitetsideal med tydliga 

inslag av heroism och risktagande fortsättningsvis värnas och tillskrivas 

denna yrkesgrupp både internt och externt (Ericson, 2004; Mellström, 2009). 

I grunden verkar det därmed vara som Baigent (2001) och Mellström (2009) 

visar, att brandmännens lämplighet och duglighet är starkt förknippad med 

huruvida de anses ha förmåga att på ett effektivt och säkert sätt utföra det 

’riktiga arbetet’, dvs.  att bekämpa bränder och genomföra rökdykningsin-

satser. I denna avhandling där uppmärksamheten inte riktats specifikt mot 

dessa frågor, bekräftas till viss del denna kontradiktion inom 

utbildningsområdet, då kvinnliga instruktörer och kvinnliga studeranden 

uppges utsättas för en betydligt hårdare intern granskning jämfört med män, 

medan manliga yrkeserfarna instruktörer fortsättningsvis åtnjuter en hög 

status. Den utbildningskontext där distansutbildningen infördes kan 

sammanfattningsvis beskrivas enligt följande punkter: 

 

 Brandmannautbildning och räddningstjänst har under lång tid varit 

utsatta för ett högt förändringstryck, som bland annat inneburit att den 

historiskt och yrkesmässigt förankrade förståelsen för brandmannayrket, 

brandmannautbildningen och yrkeslärandet har utmanats. 

 Radikala utbildningsmässiga förändringar avseende innehåll och form 

samt rekrytering har genomförts under senare år, med syfte att bredda 

yrkeskompetensen och mångfalden inom räddningstjänsten.  

 De motsättningar avseende uppfattningar om yrkets uppdrag och kärna 

samt rekrytering som under lång tid varit utmärkande för detta 

yrkesområde tycks, trots nämnda utbildningsförändringar, vara fortsatt 

framträdande även inom utbildningsområdet. 
 

Med stöd av avhandlingens longitudinella ansats har tre faser identifierats 

under den studerade implementeringsperioden. En införandefas, när 

distansutbildningen introduceras som en alternativ utbildningsform och med 

ett fåtal inblandade instruktörer och distansstuderanden. En spridningsfas, 

när distansutbildningen efter ca 1,5 år etableras som en fullt utbyggd 

alternativ studieform och där flertalet instruktörer och flera 

studerandegrupper involveras. Den avslutande delen av den studerade 

femårsperioden benämns avslutningsvis som en konsolideringsfas, då 

formerna för distansutbildningen antogs vara stabiliserade i relation till 
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campusutbildningen. Under nedanstående rubriker analyseras och diskuteras 

på vilka sätt implementeringen av distansutbildningen påverkat 

instruktörsroller, lärprocesser och grundutbildningen som helhet. Analysen 

inkluderar även på vilka sätt utbildningskontexten i termer av 

utbildningskultur och förändringsberedskap påverkat implementerings-

processen under dessa år.   

Instruktörsrollen  
Införandet av distansutbildningen med dess digitala verktyg och alternativa 

struktur innebar inte bara att etablerade uppfattningar om undervisning och 

lärande inom brandmannautbildningen utmanades. Under införandefasen 

skapades också möjligheter till förändringar av både undervisningspraktik 

och instruktörsroller. Som framkommer i artikel 3, gavs huvudansvaret för 

införandet av distansformen till ett fåtal instruktörer och förutsättningar för 

genomförandet skapades genom fortbildningsinsatser, pedagogiska 

stödresurser, avsatt planeringstid och en avgränsad studerandegrupp. 

Resultaten tyder på att dessa förutsättningar har utgjort en viktig grund till att 

dessa instruktörer kunde utveckla en pedagogisk och digital beredskap som 

gav dem motiv och handlingsutrymme att själva utveckla distansformen som 

en fullgod alternativ studieform (jmf. Kotsik, 2009; Laurillard, 2008; Saud et 

al., 2011). I relation till den förmedlande instruktörsrollen inom 

campusformen visas också att dessa instruktörer successivt kunde utveckla 

sin roll i undervisningen mot ett mer handledande förhållningssätt, vilket 

inkluderade både ett fokus på underlättande av de studerandes 

kommunikation och designutveckling av mer målrelaterade och 

problembaserade uppgifter. Med andra ord kan införandet av 

distansutbildningen med dess digitala verktyg och alternativa struktur sägas 

ha utgjort en katalysator för omprövning av såväl instruktörernas tidigare 

pedagogiska förhållningssätt som införande av en mer målorienterad och 

studentcentrerad undervisningsform. Sammantaget kan följande aspekter 

urskiljas under denna införandefas, vilka tillsammans medverkat till en 

förändring av instruktörsrollen: 

  

 Implementeringsarbetet är under denna fas instruktörsdrivet och 

stödjande resurser finns tillgängliga, vilket sammantaget medverkar till 

att involverade instruktörer kan ompröva tidigare pedagogiska 

förhållningssätt (jmf. Laurillard, 2008) 

 Instruktörernas utforskande av de medierande funktionerna i 

distansutbildningens digitala teknik och struktur ger kompletterande 

vägledning för en förändrad instruktörsroll.    

 Implementeringen påbörjas i liten skala, vilket underlättar för ett 

utforskande och prövande förhållningssätt.    
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Som framgår av artikel 3 innebar distansutbildningens utökning med fler 

studerandegrupper, att samtliga instruktörer även ålades att undervisa inom 

denna utbildningsform. Med Sanninos (2008) terminologi kan denna 

spridningsfas beskrivas som att instruktörerna därmed ställdes inför att 

parallellt agera i en dominerande aktivitet (campusutbildning) och i en 

alternativ och icke-dominerande aktivitet (distansutbildning). Övergången 

mellan dessa aktiviteter kan också beskrivas i termer av att en historiskt och 

kulturellt formad förståelse av brandmannautbildning och yrkeslärande 

därmed utmanades, i synnerhet då dessa instruktörer utan motsvarande 

stödjande insatser som under införandefasen förväntades agera i en, för dem, 

främmande undervisningsmiljö med andra möjligheter och begränsningar 

(jmf. Meloncon, 2007).  

Som visas i artikel 3, 4 och 5 kan den sammantagna bilden av 

instruktörernas ageranden och tal om brandmannautbildningen i relation till 

denna utbildningsförändring beskrivas som ett tyst motstånd (jmf. Mazzolini 

& Maddison, 2007; Murphy & Rodriguez-Manzanares, 2008). Detta var ett 

motstånd som marginellt förändrades från spridningsfas till konsoliderings-

fas och som framförallt tog sig uttryck i att den nätbaserade delen av 

distansaktiviteten prioriterades lågt jämfört med den face-to-face baserade 

campusaktiviteten. Medan instruktörernas engagemang i den instruktörs-

centrerade och praktiskt inriktade campusaktiviteten fortsättningsvis visade 

sig vara stabil, tycks det snarast vara så att instruktörerna saknade incitament 

för ett motsvarande engagemang i distansaktiviteten. Mot bakgrund av detta 

motstånd och i relation till de framträdande mönster av ageranden och 

uppfattningar vilka tycks utmärka utbildningens lärkultur, tecknas en 

problembild nedan.    

En kontradiktion som identifierats är att instruktörernas tillgång till och 

kunskap om medierande resurser i campusaktiviteten inte verkar ha sin 

motsvarighet i distansaktiviteten. Det handlar exempelvis om kunskaper om 

rutiner och riktlinjer för undervisningsplanering och genomförande samt hur 

uppgifter och ansvar kan fördelas mellan instruktörer och studeranden. Ett 

ytterligare exempel är vissa instruktörers bristande förtrogenhet med den 

digitala teknik med vars hjälp undervisningen ska genomföras (jmf. Dippe, 

2006). Distansaktiviteten kan därför från ett instruktörsperspektiv betecknas 

som en förhållandevis osäker och konfliktfylld undervisningsmiljö, där de inte 

kan förlita sig på sina tidigare undervisningsrelaterade kunskaper och 

färdigheter (jmf. Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010; Redmond & Lock, 

2011).    

En andra kontradiktion berör instruktörernas uppfattningar om de 

förutsättningar som behövs för att genomföra en god brandmanna-

undervisning.  Den dominerande uppfattningen tycks vara att det i fysiska 

miljöer jämfört med i virtuella miljöer erbjuds betydligt bättre förutsättningar 

för instruktörerna att förmedla kunskaper, kontrollera de studerandes 

uppmärksamhet och progression, och att genom dialog och visuella ledtrådar 

få bekräftelse på undervisningens kvalitet (jmf. Murphy & Rodriguez-

Manzanares, 2008). Att instruktörens möjlighet till face-to-face undervisning 
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begränsas och ersätts med ett digitaliserat undervisningsmaterial och att 

instruktörer och studeranden reducerade till namn på skärmen, istället 

förväntas kommunicera och problematisera detta, utgör därför en konflikt i 

relation till deras syn på vad god brandmannaundervisning innebär.  

En tredje och mer avgörande kontradiktion berör de uppfattade 

förväntningar som ställs på instruktörerna i respektive utbildningsaktivitet. I 

den dominerande campusaktiviteten förväntas de att agera i enlighet med en 

erfarenhetsbaserad och praktiskt inriktad instruktörsroll med förankring i 

yrkesprofessionen och i den icke-dominerande distansaktiviteten att 

uppträda i en mer akademiskt inriktad instruktörsroll. Mer specifikt har 

följande konfliktfyllda utmaningar identifierats vid övergången mellan dessa 

aktiviteter: 

  

- Från ett praktiskt och statusfyllt arbete på fältet till ett datoriserat 

skrivbordsarbete, vilket inom denna lärkultur kan uppfattas som en 

degradering (jmf. Baigent et al., 2003; Childs et al., 2004). 

- Från en i huvudsak muntligt baserad undervisningstradition med 

instruktörerna i centrum till en i hög grad skriftligt inriktad undervisning 

med utjämnade hierarkier. 

- Från att erfarenhetsbaserade och praktiska kunskaper utgör de centrala 

resurserna till att teoribaserade kunskaper och angreppssätt framstår som 

viktiga kompletterande tillgångar. 
  

Instruktörernas övergång till den icke-dominerande distansaktiviteten 

kan därför från deras perspektiv beskrivas i termer av en yrkesmässig 

nedgradering, där de går från en statusfylld expertroll på övningsfältet till en 

osäker instruktörsroll där andra kompetenser efterfrågas (jmf. McQuiggan, 

2007).    

En fjärde och avgörande kontradiktion som identifierats handlar om 

instruktörernas förståelse för brandmannautbildning, yrke och yrkeslärande, 

och de förändrade förutsättningar som förknippas med den nätbaserade 

distansaktiviteten. Här utmanas dels deras förståelse av brandmanna-

utbildning som en aktivitet som bör anpassas och formas i relation till deras 

uppfattning om brandmannayrket som i huvudsak ett operativt och praktiskt 

yrke, dels deras uppfattning om att yrkeslärande bäst främjas genom 

förebildlig och instruktörscentrerad undervisning (jmf. Baran et al., 2011). 

Instruktörernas låga prioritering av den nätbaserade delen av distansformen 

bör därför inte i första hand hänföras till brister avseende deras tillgång till 

eller kunskaper om distansspecifika medierande resurser. Snarare har detta 

motstånd sin grund i en historiskt och kulturellt förankrad uppfattning om 

brandmannautbildning och yrkeslärande som anpassning till brandmanna-

yrket och yrkespraktiken.    

Instruktörernas begränsade deltagande i den nätbaserade delen av 

distansaktiviteten kontrasterades dock, vilket framkommer i artikel 4 och 5, 

av deras aktiva deltagande under de fysiska träffarna. Denna förändring av 
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instruktörstillgänglighet och aktivitetsgrad bör givetvis relateras till de 

säkerhetsmässiga aspekter som omgärdar utbildningens övningsverksamhet, 

men den förstärker också intrycket av dessa instruktörer inte gärna avviker 

från de kulturellt förankrade uppfattningarna och rutinerna som dominerar 

inom brandmannautbildningen (jmf. Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010; 

Reid, 2014). Sammantaget kan följande centrala aspekter urskiljas under 

spridnings- och konsolideringsfaserna, vilka tillsammans tycks ha bidragit till 

att instruktörsrollen i distansaktiviteten normaliserades i riktning mot den 

etablerade rollen i campusaktiviteten: 

 

 Den tidigare instruktörsdrivna inriktningen samt tillgången till stödjande 

resurser förskjuts under dessa faser mot en top-down orienterad 

inriktning och utbudet av pedagogiska stödresurser minskar. Denna 

förändring bidrar till att instruktörernas delaktighet i utvecklingsarbetet 

av distansutbildningen minskar och att de inte ges motsvarande stöd att 

utveckla sin pedagogiskt digitala beredskap (jmf. Kirkwood, 2009).  

 En kontradiktion uppstår mellan den etablerade instruktörsrollens 

inriktning mot förmedling, kontroll och bekräftelse och de begränsade 

möjligheter som uppfattas finnas för replikering av denna roll i 

distansaktiviteten.   

 En annan och mer avgörande kontradiktion uppstår mellan den inom 

utbildningen dominerande uppfattningen om brandmannautbildning och 

yrkeslärande som anpassning till yrkespraktiken och den ökade 

akademisering som distansutbildningen uppfattas bidra till.   

De studerandes lärprocesser  
De sammantagna resultaten från de faser som studerats visar att det mest 

framträdande lärandemotivet bland de studerande i campusaktiviteten är att 

utveckla ett yrkeslärande som går i linje med den dominerande uppfattningen 

inom brand- och räddningsområdet. Med andra ord strävar de efter att 

utveckla de yrkesmässiga kunskaper och färdigheter som prioriteras och 

bedöms som relevanta av brandinstruktörerna. Mot bakgrund av vad som 

visas i artikel 2, 3 och 5 kan både en kunskaps- och färdighetsmässig samt en 

social dimension identifieras, vilka tillsammans bidrar till att forma lär-

processen för de campusstuderande.  
Den kunskaps- och färdighetsmässiga dimensionen visas i hög grad vara 

knuten till den instruktörsledda undervisning som ges i klassrum och på 

övningsfält. Grunden för denna starka koppling baseras på de studerandes 

starka tillit till instruktörernas beprövade kunskaper och genom att ta del av 

deras instruktioner och berättelser kan de därmed tillägna sig praktiknära och 

erfarenhetsbaserade yrkeskunskaper, kompensera för brister i egna 

förberedelser samt få omedelbara och konkreta svar på sina frågor. Det 

framkommer vidare att brister avseende de studerandes eget ansvar för sina 

studier kompenseras genom instruktörernas aktiva stödåtgärder. Den 
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färdighetsmässiga träningen på övningsfältet under instruktörernas 

överinseende tycks vidare utgöra det centrala navet i lärprocessen. I likhet 

med brandinstruktörerna är den dominerande uppfattningen bland de 

studerande att det huvudsakliga yrkeslärandet sker genom omfattande 

praktisk träning och där uppfattas instruktörernas bedömningar och 

korrigeringar vara en garant för att deras färdighetsmässiga progression går i 

önskvärd riktning.  

Den sociala dimensionen i lärprocessen har sin koppling till de 

studiemässiga förhållanden som de campusstuderande befinner sig i under 

utbildningstiden. En tydlig majoritet av dem bor tillsammans i 

campusområdets internat och har inga andra åtaganden vid sidan om 

studierna. I denna utbildningsmiljö, vilken kännetecknas av de studerandes 

närhet till varandra och till instruktörer, delade vardagssysslor och ett stort 

utrymme för gemensamma aktiviteter, integreras studier med ett fostrande 

och socialt samspel, vilket kan ses som en förberedande socialisering inför 

yrkeslivet. Gemenskapen på campus utgör därmed en viktig medierande 

resurs där normer för den gode brandmannen successivt kan utvecklas och 

där mindre motiverade studeranden kan socialiseras in. 

Sammantaget visar de studier som genomförts att de campusstuderandes 

lärprocesser är både störningsfria och stabila under samtliga faser som 

studerats. Denna stabilitet kan sannolikt hänföras till att de studerandes 

motiv, handlingar och uppfattningar tycks harmoniera väl med de 

grundläggande principer som campusaktiviteten omfattas av (jmf. Saud et al., 

2011). Med det menas principer som är grundade i en tydlig uppfattning om 

utbildning och yrkeslärande som anpassning till brandmannayrket och 

yrkespraktiken, vilka omsätts i klara rutiner och regler för undervisning och 

arbetsdelning.  

När det gäller distansaktiviteten tycks det dominerande lärandemotivet 

bland dessa studeranden vara att i relation till utbildningsmålen optimera sitt 

lärande genom väl genomförda förberedelser inför de fysiska träffarna på 

campus. Förberedelsen som del i de studerandes lärprocesser tycks därmed 

ges en betydligt större betydelse i den nätbaserade aktiviteten, jämfört med 

inom campusaktiviteten, där lärandet i högre grad knyts till den formella och 

instruktörsledda undervisningen. Denna skillnad kan också beskrivas i termer 

av en förändrad ansvars- och arbetsdelning (Engeström, 2001) mellan 

instruktörer och distansstuderanden, där det redan under införandefasen 

visas att de sistnämnda ges och tar ett större ansvar under såväl 

övningsförberedande (artikel 2) som problembaserade (artikel 3) 

utbildningsmoment (jmf. Bozic & Williams, 2011; Guldberg & Pilkington, 

2007). En bidragande orsak till denna förändring tycks vara den omprövning 

av pedagogiska förhållningssätt som görs i samband med 

distansutbildningens införande, vilket bland annat utmynnar i en ny design 

av kursupplägg och uppgifter. Den fokusering på yrkeserfarenhetsbaserade 

kunskaper som förmedlas av instruktörerna i campusaktiviteten, 

kompletteras i denna design med en tydligare inriktning mot utbildningens 

mål och riktlinjer, vilket också avspeglar sig i de distansstuderandes 
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lärprocesser. I artikel 3 visar det sig exempelvis att de studerande i hög grad 

fokuserar på kursernas mål och innehåll, vilket kan relateras till utökade krav 

på litteraturanknytning och skriftlig dokumentation. Den självständighet som 

tycks prägla deras planering och förberedelse bör vidare ses mot bakgrund av 

det betonande, som i linje med utbildningsmålen, görs avseende 

studerandeaktivitet, reflektion och problembaserat tänkande.  

Under införandefasen kan dock en mindre grupp distansstuderande 

identifieras som snarast uppfattar teknikanvändning, en arbetsdelning med 

ökat studerandeansvar och förstärkt problemorientering som hinder för deras 

lärande (jmf Jones et al., 2010; Sharpe et al., 2009). Detta utfall kan dock inte 

spåras i senare faser, vilket indikerar att de studerandes förtrogenhet med 

teknikanvändning och mer studerandeaktiva arbetsformer tenderar att öka 

under dessa år (jmf. Andrews & Tynan, 2012; de Laat & Conole, 2008). Den 

högre andelen avhopp bland de distansstuderande, vilket inte har följts upp i 

dessa studier, kan dock vara relaterad till dessa aspekter och eventuellt utgöra 

en grund för dessa avhopp.  

Som visas i artikel 3 och 4 kännetecknas spridnings- och 

konsolideringsfaserna av ett begränsat instruktörsdeltagande i den nät-

baserade delen av distansutbildningen. Mot bakgrund av denna normalisering 

av instruktörsroll och genomförande av undervisning i riktning mot ett 

replikerande av campusaktivitetens upplägg (jmf. Blin & Munro, 2008), 

framkommer att de distansstuderandes interaktion och motivation att arbeta 

självständigt och problembaserat minskar under spridningsfasen (jmf 

Mattsson, 2009). Den förstärkta problembaserade inriktningen som 

utvecklats under införandefasen tenderar därmed att minska i 

undervisningen.  

I den avslutande konsolideringsfasen kan liknande utvecklings- och 

normaliseringstendenser spåras i de studerandes lärprocesser, vilka kan 

relateras till ett flertal kontradiktioner som identifierats i distansaktiviteten. 

Medan ett par av dessa kontradiktioner kan hänföras till den inom 

utbildningen erbjudna digitala tekniken (jmf. Margaryan et al., 2008) och de 

studerandes åtaganden vid sidan om studierna (jmf. Liu & Schwen, 2006), 

visas att de mest signifikanta kan kopplas till brister avseende instruktörernas 

roll i den nätbaserade undervisningen. I relation till de distansstuderandes 

motiv att lära genom egen förberedelse, visas att instruktörernas begränsade 

närvaro och stöd (jmf. Dippe, 2006), brister avseende organisering av kurser 

samt oklarheter kring ansvarsfördelning, bidrar till att motsättningar skapas 

i deras lärprocesser. Dessa visar sig emellertid i denna fas utgöra en drivkraft 

för förändringar (jmf. Pettersson & Olofsson, 2013), där de studerande i hög 

grad tar kommandot över sitt lärande. Genom användning av externa men för 

dem förtrogna digitala tekniker samt alternativa sätt att samarbeta, dela och 

tillföra kunskaper utvecklas därmed ett självstyrt och kunskapsorienterat 

lärande som saknar sin motsvarighet inom campusaktiviteten.  

Över tid tycks dock kontextuella aspekter gradvis medverka till att de 

distansstuderandes drivkraft för ett självstyrt lärande minskar under de 

nätbaserade förberedelserna (jmf. Liu & Schwen, 2006). Som visas i artikel 5 
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kan denna förändring beskrivas i termer av en strategisk anpassning från de 

distansstuderandes sida till den dominerande uppfattningen om att 

brandmannalärande bäst främjas genom deltagande i den instruktörsledda 

undervisningen på övningsfälten. Denna förändring bör även relateras till de 

studerandes uppfattningar om att utbildningen omfattas av en relativt 

långsam studietakt och låga krav på studieprestationer. Den utveckling av de 

distansstuderandes lärprocesser som kan spåras under denna fas övergår 

således i vad som kan beskrivas som en slags normalisering och anpassning 

till den lärkultur som fortsättningsvis tycks dominera inom brandmanna-

utbildningen som helhet.  

Avslutningsvis berörs i artikel 2 och 5 de studerandes övnings-

genomföranden. Medan instruktörernas samlade bedömning över tid visar på 

jämbördiga övningsprestationer av de campus- och distansstuderande, 

framkommer dock att de sistnämnda bedöms ha en bättre förförståelse när de 

kommer till övningarna. Denna skillnad, som sannolikt kan relateras till 

distansaktivitetens större fokus på förberedelse, litteraturanknytning och 

studerandeansvar, får även sitt genomslag vid de distansstuderandes 

övningar som kännetecknas av högre progression samt mer studerandeaktiva 

och probleminriktade uppföljningar.  

De studerandes lärprocesser i campusaktiviteten sett över den studerade 

tidsperioden, kan sammantaget beskrivas enligt följande:  

 

 Den professionsorienterade uppfattningen om brandmannautbild-

ningens kärna som i huvudsak praktiskt inriktad och erfarenhetsbaserad 

har under denna tidsperiod ett stort inflytande över de studerandes motiv 

för lärande och deras agerande i campusaktiviteten. Detta visar sig bland 

annat i deras starka tillit till brandinstruktörerna som både förebilder, 

kunskapsförmedlare och organisatörer. Det visar sig även i att lärande 

genom egen förberedelse marginaliseras i relation till instruktörsledd 

undervisning och övning och att praktisk tillämpning som grund för 

lärande prioriteras högt jämfört med teoriinriktat lärande (jmf. Baigent et 

al., 2003; Baigent & Rolph, 2003; Göransson, 2004).   

 Tydliga riktlinjer avseende undervisning och arbets- och ansvarsför-

delning skapar stabilitet och trygghet i de campusstuderandes lär-

processer.    

 Den sociala dimensionen av lärprocessen har ett stort utrymme i 

campusaktiviteten, vilket ger de studerande träning i ett yrkesliknande 

socialt samspel där normer kring den gode brandmannen och 

brandmannayrket kan utvecklas.   
 

De distansstuderandes lärprocesser kan sammantaget beskrivas enligt 

följande: 

 De distansstuderandes lärprocesser kan i högre grad betecknas som 

studerandedrivna, vilket tyder på att en förskjutning avseende ansvars- 
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och arbetsdelning mellan instruktörer och studeranden sker inom 

distansaktiviteten. Denna förändring kan relateras till de distans-

studerandes motiv att optimera sitt lärande genom egen målinriktad 

förberedelse. Vidare kan den förstås mot bakgrund av den teknikstödda 

designutveckling av kursupplägg och uppgifter som sker under 

införandefasen, vilken även sätter sin prägel på distansaktivitetens 

utformning under efterföljande faser. Sist men inte minst kan denna 

förändring relateras till de kontradiktioner som framträder under 

spridnings- och konsolideringsfaserna, vilka gör att de utvecklar egna 

lärandestrategier. 

 Den professionsorienterade uppfattningen om brandmannautbild-

ningens kärna som i huvudsak praktiskt inriktad och erfarenhetsbaserad, 

har inte motsvarade genomslag i de distansstuderandes lärprocesser. 

Snarare kan den sägas kompletteras av en bredare och mer målorienterad 

inriktning, där utbildnings- och kursmål samt utökade krav på reflektion 

och litteraturbearbetning ges ett större utrymme.   

 Betonandet av en studerandedriven förberedelse som viktig del i 

lärprocessen bidrar till att de distansstuderande uppvisar en högre för-

förståelse inför övningsgenomföranden, att övningarna kan effektiviseras 

och att de studerandes kunskaper om övningars komplexitet och 

mångfald i högre grad kan fördjupas.     

Den sammantagna grundutbildningen  
På vilka sätt har då införandet av en nätbaserad distansform utmanat, 

påverkat och i någon mån förändrat brandmannautbildningens grundut-

bildning i vidare mening och vilka lärdomar kan avslutningsvis dras mot 

bakgrund av de förändringar som skett under dessa faser?   
De sammantagna resultaten från denna femåriga implementeringsperiod 

av distansformen kan som tidigare visats beskrivas i termer av både utveckling 

och normalisering. Trots att resultaten från de senare faserna, då 

distansformen fullt ut integrerades i utbildningen, indikerar tendenser till 

normalisering av distansaktivitetens undervisning och lärprocesser kan det 

konstateras att viktiga steg tagits inom grundutbildningen som helhet under 

dessa år.  

För det första har införandet av distansformen medfört att nya verktyg för 

undervisning och lärande successivt har börjat användas inom utbildningen 

som helhet. De lärplattformar med dess nätbaserade stödfunktioner som 

under införandefasen endast användes inom distansaktiviteten har under 

efterföljande faser börjat användas även inom campusaktiviteten. Under åren 

har även utbildningens tekniska infrastruktur successivt byggts ut och en 

avdelning för IKT-utveckling och utbildningsmässigt stöd har inrättats. 

Sammantaget innebär dessa förändringar att utbildningens alla instruktörer 

och studeranden numera har tillgång till digitala verktyg som kan möjliggöra 
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ett breddat utbud av kunskapskällor, öka interaktionen mellan utbildningens 

aktörer samt öka deras förmåga att hantera och bearbeta information.   

För det andra har principerna för arbets- och ansvarsfördelning bland 

instruktörerna förändrats. Från att distansformen och dess undervisning 

under införandefasen är en marginell utbildningsaktivitet med ytterst få, men 

till synes dedikerade instruktörer som aktiva medverkande, till att flertalet 

instruktörer via termins- och ämnesövergripande arbetslag tilldelas ett 

gemensamt ansvar för både campus- och distansaktiviteten.  

För det tredje har den förändrade arbetsdelningen samt den ökade 

användningen av digital teknik tillsammans bidragit till en ökad transparens 

avseende utbildningsinnehåll, kursdesign och undervisningsmetoder (jmf. 

Pettersson & Olofsson, 2013). Dessa förändringar utgör sannolikt en viktig 

grund till att undervisningsrelaterade frågor i ökad utsträckning blivit föremål 

för debatt inom utbildningen och att de båda utbildningsaktiviteternas 

kursdesign successivt har närmat sig varandra (jmf. Hiltz & Turoff, 2005). 

Dessa förändringar kan vidare ses som ett viktigt steg mot en ökad integrering 

av utbildningens båda huvudområden.    

För det fjärde har införandet av distansutbildningen inneburit att den 

inom utbildningen dominerande uppfattningen om utbildningens kärna och 

syn på yrkeslärande har utmanats än mer. Den sammantagna bilden indikerar 

nämligen att distansutbildningen och de sätt varpå den påverkat utbildningen 

som helhet, bör ses som en förstärkning av den akademisering och breddning 

av utbildningen som inleddes i och med implementeringen av SMO-

utbildningen. Det framkommer exempelvis att utbudet av externa 

kunskapskällor ökat, att förekomsten av teori- och processinriktade inslag 

tilltagit, samt att skriftlig kommunikation, dokumentation och examination 

blivit alltmer förekommande inom utbildningen som helhet. Därmed kan det 

konstateras att brandmannautbildningen efter dessa år inte är vad den var vid 

distansutbildningens införande, utan att en ny plattform skapats från vilken 

vidare utveckling är möjlig.   

Vilka kunskaper och lärdomar kan avslutningsvis lyftas fram i relation till 

området nätbaserad yrkesutbildning? Inledningsvis kan det framhållas att en 

implementering av nätbaserad yrkesutbildning som åtföljs av riktade 

pedagogiska stödinsatser kan bidra till att etablerade undervisnings- och 

lärandeaktiviteter både utmanas och successivt förändras. Att inta ett 

långsiktigt perspektiv på förändring tycks dock vara avgörande, då en sådan 

process kan innehålla både utvecklingsinriktade och normaliserande inslag.  I 

den studerade brandmannautbildningen framstår spridningsfasen som en 

särskilt kritisk punkt då uppnådda förändringar avseende pedagogiska 

förhållningssätt, undervisning och lärande konfronterades med den inom 

utbildningen professionsorienterade uppfattningen om utbildning, yrke och 

yrkeslärande. För att säkerställa att förändringar av detta slag ska bli 

långsiktigt hållbara och möjliga att integrera i etablerade yrkesutbildningar 

med omfattande inslag av färdighetsträning, kan det därför betraktas som 

nödvändigt att även utbildningsinsatser och pedagogiska stödfunktioner 

präglas av långsiktighet avseende både strategier och genomförande. För att 
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stärka en integrering av både utbildningsområden och utbildningsformer 

synes det vidare vara av stor vikt att den tar sin utgångspunkt i en ingående 

genomlysning som inkluderar både de mål och riktlinjer samt förhållningssätt 

och antaganden som ligger till grund för utbildningens genomförande. En 

sådan genomlysning inrymmer sannolikt potentialen att identifiera både 

möjligheter och hinder för en ökad integrering och därmed en mer 

sammanhållen utbildning. Att stödjande insatser behovsprövas i relation till 

utbildningsmål och individuella behov samt att medverkande 

utbildningsinstruktörer ges möjlighet till hög delaktighet i implementerings-

processen kan vidare ses som angeläget ur ett långsiktigt förändrings-

perspektiv.  

Avslutningsvis kan det konstateras att människors sätt att kommunicera, 

interagera och lära förändras i takt med att digital teknik blir en allt viktigare 

resurs i såväl arbetslivet som i människors vardag. Det innebär att 

brandmannautbildningen, liksom andra yrkesutbildningar, även fortsätt-

ningsvis kommer att vara utsatt för ett förändringstryck avseende innehåll, 

design, verktygsanvändning och undervisningsmetoder. För att möta och 

hantera denna utveckling och de förändringskrav som ställs är det sannolikt 

av stor vikt att dessa pedagogiskt inriktade utbildningsaspekter prioriteras i 

ökad utsträckning och att samtliga aktörsnivåer inom utbildningarna samt 

intressenter i yrkeslivet involveras.  

Fortsatt forskning 
Mot bakgrund av de resultat och slutsatser som presenterats i denna 

avhandling kan ett antal områden identifieras som viktiga för vidare 

forskning. Ett angeläget område tycks vara att ytterligare fördjupa 

kunskaperna om relationen brandmannautbildning och räddningstjänst 

avseende hur uppfattningar om yrket och yrkeslärandet inom respektive 

verksamheter påverkar utformandet och genomförandet av dessa. I 

avhandlingen har räddningstjänstens inflytande över utbildningen berörts, 

medan det omvända perspektivet saknats. Mot bakgrund av de syften och 

riktlinjer som legat till grund för den nya brandmannautbildningen och de 

lärdomar som distansutbildningen bidragit med, kan frågan därmed ställas 

huruvida utbildningen retrospektivt har varit, och prospektivt har potentialen 

att vara en drivkraft för förändring av räddningstjänstens verksamhet.  
Då ledningsperspektivet saknats i avhandlingens empiriska material, 

policynivån endast berörts till viss del och denna avhandling i likhet med 

tidigare forskning visat på motsättningar avseende vad som bör betraktas som 

utbildningens uppdrag och kärna, tycks det vidare vara angeläget att med 

utgångspunkt i ett makroperspektiv involvera såväl myndighets/policy-nivån, 

ledningsnivån samt genomförarnivån. Ett sådant perspektiv har sannolikt 

potentialen att ytterligare utveckla kunskaper om relationen mellan 

formulerings- respektive realiseringsarenorna och hur dessa kan knytas 

närmare varandra.  
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Ett tredje område berör användandet av digital teknik och hur det i högre 

grad än vad som sker idag kan användas som stöd för lärande inom olika 

ämnesområden. Inom brandmannautbildning kan det exempelvis handla om 

att fördjupa kunskaperna om videofilmning, virtuella simuleringar och 

digitala berättelser och hur användandet av dessa digitala tekniker kan stödja 

såväl lärande av praktiska färdigheter som kunskapsutveckling om 

exempelvis riskbedömning, koordinering och samarbete.    
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8. Efterord 
 

Att skriva denna avhandling har för mig i mångt och mycket varit ett 

ensamarbete. Tider av entusiasm och idogt arbete har emellanåt avlösts av 

frustration och fönstertittande, då bristen på distans till mina egna tankar och 

texter varit påtaglig. Möten med människor i olika miljöer som utmynnat i 

givande samtal och umgänge har då varit viktiga injektioner, vilka fungerat 

som vägledning och inspiration för mig att gå vidare och så småningom kunna 

slutföra detta arbete. Trots arbetets karaktär av ensamhet är det således 

många som jag vill tacka, nu när jag har sätter punkt.  
Först av allt vill jag rikta ett stort tack till ledning samt medverkande 

instruktörer och studeranden inom brandmannautbildningen, vilka gjort det 

möjligt för mig att genomföra detta avhandlingsarbete. Utan deras välvilliga 

mottagande, stöd vid planering av datainsamlingar samt engagemang vid 

genomförandet av intervjuer och observationer hade det inte blivit mycket av 

detta arbete.   

För det andra vill jag uppmärksamma mina handledare Tor och Ulrika H. 

som med sin ömsom uppmuntrande, ömsom kritiskt konstruktiva hand-

ledning utgjort ett ovärderligt stöd för mig under avhandlingsarbetet. Inte 

minst vill jag lyfta fram Ulrikas noggranna läsning med såväl mikro- som 

makroperspektiv och den precision som utmärkt hennes konstruktiva kritik 

avseende innehåll, struktur och språklig framställning. Likaså vill jag 

framhålla Tors konstruktiva granskning av texterna ur ett yrkes-

utbildningsperspektiv. Jag vill även tacka Tor för att han introducerade mig i 

detta forskningsfält.  

Under denna tid har jag också haft förmånen att delta i LICT och i ett antal 

doktorandgrupper. Under Anders ledning har LICT över tid utvecklats till en 

aktiv forskningsmiljö med gemensamma forskningsfrågor och projekt, vilket 

skapat ett engagemang som gett mig nya insikter och erfarenheter. Ett stort 

tack till deltagarna i denna gemenskap: Ado, Fanny, Marcia, Tomas, Claire, 

Ulf, Limin, David, Jörgen, Lars och Tor. Seminarierna i doktorandgruppen 

har på ett liknande sätt varit ett stöd för mig, då mina och andras texter har 

granskats och diskuterats. Ett stort tack till er i doktorandgrupperna: Fanny, 

Cissi, Marcia, Ulf, Claire, Åsa, Lars, Peter, Anders, Oscar, David, Malin, Pär, 

Thomas, Bengt, T-G och Magnus.   

Vidare vill jag framhålla ett antal personer som med sina 

specialistkompetenser och vänliga sinnelag varit till stor hjälp under 

avhandlingsarbetet. Ett stort tack till Ulrika S. för hennes kunniga och 

engagerande film- och redigeringsarbete och till Seppo för hans kompetenta 

och ”lugnande” IT-support.  Tack också till Ann-Marie för hennes utmärkta 

administrativa stöd. Att formulera mig på engelska är inte någon av mina 

starka sidor, men då har Hubbe funnits där som en ovärderlig ”språkpolis” 

som jag vill framföra mitt stora tack till.   
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Känslan av trivsel och gemenskap samt öppna dörrar och högt i tak på 

institutionen har vidare varit ytterst betydelsefullt för mig som inspirations-

källa under dessa år. Jag tänker bland annat på gemenskapen med 

kaffeupprorets vänner på plan 2, den bilburna lunchgruppen ”gubbröran”, 

den periodvis aktiva omvärldsbevakningsgruppen, samt de dagliga samtal om 

livet i allmänhet som jag haft med Göran, T-G, Jörgen och andra korridor-

kompisar.   

Slutligen ett innerligt tack till min kära familj, Maria, Josefin och Fredrik, 

Jesper och Felicia och sist men inte minst Vilgot och Knut. Ni har funnits där 

för mig – som alltid! Ert stöd och er uppmuntran har betytt mer än ni tror. 

Förhoppningsvis blir det lite mer tid för roligheter och bus framöver.    

 

Umeå april 2015 

Robert Holmgren 
 

 

 
  



97 

9. Referenser 
 

Abdous, M. H., & Yoshimura, M. (2010). Learner outcomes and satisfaction: 

A comparison of live video-streamed instruction, satellite broadcast 

instruction, and face-to-face instruction. Computers & Education, 55(2), 

733-741. 

AFS 2007:7. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om rök- och 

kemdykning. http://www.av.se/dokument/afs/afs2007_07.pdf   

      Hämtad: 2014-08-14. 

Andrews, T., & Tynan, B. (2012). Distance learners: Connected, mobile and 

resourceful individuals. Australasian Journal of Educational 

Technology, 28(4), 565-579. 

Antoniadou, V. (2011). Using Activity Theory to understand the 

contradictions in an online transatlantic collaboration between student-

teachers of English as a Foreign Language. ReCALL, 23(3), 233-251. 

doi:10.1017/S0958344011000164 

Baigent, D. (2001). One More Last Working Class Hero. A Cultural Audit of 

the UK Fire Service. Doctoral Thesis. Fitting-in Ltd & The Fire Service 

Research and Training Unit, Anglia Polytechnic University. 

Baigent, D. (2009) 'On the right path to a truly professional Service?' Fire 

(July): 40-42. Fitting-in.com.  

Baigent, D., Brunzell, L. & Granqvist, L. (2012). En brandstation för alla. 

Fitting-in.com. 

Baigent, D. with Hill, R., Ling, T., Skinner, D., Rolph, C., and Watson A., 

(2003). Sunrise; a new dawn in training. Training Firefighters today as 

tomorrow’s emergency workers. Fire Service Research and Training 

Unit: APU. 

Baigent, D. with Rolph, C. (2003) Fitting-in: a cultural audit of recruitment, 

training and integration in the Fire and Rescue Service. Part one: The 

first 14 weeks. Cambridge: Fire and Research Training Unit at APU.  

Bakhtin, M. M. (1986). Speech Genres and Other Late Essays. C. Emerson 

and M. Holquist (eds.). Austin: University of Texas Press. 

Baran, E., Correia, A. P., & Thompson, A. (2011). Transforming online 

teaching practice: critical analysis of the literature on the roles and 

competencies of online teachers. Distance Education, 32(3), 421-439. 

Basharina, O. K. (2007). An activity theory perspective on student-reported 

contradictions in international telecollaboration. Language Learning & 

Technology, 11(2), 82-103. 

Bawane, J., & Spector, J. M. (2009). Prioritization of online instructor roles: 

implications for competency‐based teacher education programs. Distance 

Education, 30(3), 383-397. 

http://www.av.se/dokument/afs/afs2007_07.pdf
http://fitting-in.com/baigent/Proffesional%20final%20copy%20for%20fire.doc


98 

Berge, O., & Fjuk, A. (2006). Understanding the roles of online meetings in a 

net‐based course. Journal of Computer Assisted Learning, 22(1), 13-23. 

Berge, Z. L. (2009). Changing instructor’s roles in virtual worlds. Quarterly 

Review of Distance Education, 9, 407–415. 

Bernard, R. M., Abrami, P. C., Borokhovski, E., Wade, C. A., Tamim, R. M., 

Surkes, M. A., & Bethel, E. C. (2009). A meta-analysis of three types of 

interaction treatments in distance education. Review of Educational 

Research, 79(3), 1243-1289. 

Bibi, S., Markauskaite, L., & Ashe, D. (2012). Planning to teach with ICT: Some 

insights into university teachers’ knowledge. In ASCILITE-Australian 

Society for Computers in Learning in Tertiary Education Annual 

Conference (Vol. 2012, No. 1). 

Biddle, B. J. (2013). Role theory: Expectations, identities, and behaviors. 

Academic Press. 

Blin, F., & Munro, M. (2008). Why hasn’t technology disrupted academics’ 

teaching practices? Understanding resistance to change through the lens 

of activity theory. Computers & Education, 50(2), 475-490. 

Blondin, M. (2014). Övning ger färdighet? Lagarbete, riskhantering och 

känslor i brandmäns yrkesutbildning. Doktorsavhandling. Institutionen 

för Tema. Linköping: Linköping Universitet. 

Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2012). The handbook of blended learning: 

Global perspectives, local designs. John Wiley & Sons. 

Bound, H. (2011). Vocational education and training teacher professional 

development: tensions and context. Studies in Continuing Education, 

33(2), 107-119. 

Bozic, N., & Williams, H. (2011). Online problem-based and enquiry-based 

learning in the training of educational psychologists. Educational 

Psychology in Practice, 27(4), 353-364. 

Brandsjö, K. (2003). Brandbefäl: Minnen från mitt 1900-tal. Stockholm: 

Informationsförlaget. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (översättning: Björn 

Nilsson) Malmö: Liber.  

Burke, P. (1993). The Art of Conversation. London: Polity Press. 

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide 

through qualitative research. London: Sage Publications. 

Chetkovich, C. A. (1997). Real heat: Gender and race in the urban fire service. 

New Brunswick, N.J: Rutgers University Press. 

Childs, M., Morris, M. & Ingham, V. (2004). The rise and rise of clean, white-

collar (fire-fighting) work. Disaster Prevention and Management. Vol 

13(5), 409-414.  

Childs, M. (2005). Beyond training: new firefighters and critical reflection. 

Disaster Prevention and Management, 14(4), 558-566. 



99 

Cole, M. (1996). Cultural Psychology: A Once and Future Discipline. 

Cambridge, MA: Harward University Press. 

Cole, M. & Engeström, Y. (1993). A cultural-historical approach to distributed 

cognition. In G. Salomon (ed.) Distributed Cognition: Psychological and 

Educational Considerations, pp. 1-46. New York: Cambridge University 

Press. 

Conole, G., de Laat, M., Dillon, T., & Darby, J. (2008). ‘Disruptive techno-

logies’, ‘pedagogical innovation’: What’s new? Findings from an in-depth 

study of students’ use and perception of technology. Computers & 

Education, 50(2), 511-524.  
Cooper, R. (1995). The fireman: Immaculate manhood. The Journal of 

Popular Culture, 28(4), 139-170. 

Cowan, J. (2006). Introduction. In J. O’Donoghue, Technology supported 

learning and teaching – A staff perspective (pp. 1–13). London: Idea 

Group. 

Craig, A., Goold, A., Coldwell, J., & Mustard, J. (2008). Perceptions of roles 

and responsibilities in online learning: A case study. Interdisciplinary 

journal of e-learning and learning objects, 4(1), 205-223. 

Daniels, H. (2001). Vygotsky and pedagogy. London: Routledge. 

de Laat, M. & Conole, G. (2008). Patterns of students’ use of networked 

learning technologies. Proceedings of the 6th International Conference 

on Networked Learning (pp. 86-94). Retrieved from: 

http://networkedlearningconference.org.uk/past/nlc2008/abstracts/PD

Fs/deLaat_86-94.pdf 

de Vaus, D. A. (2001). Research design in social research. SAGE Publications. 

Dekker, S., & Jonsén, M. (2007). Förutsättningar för systematisk ut-

värdering av räddningsinsatser. Karlskoga: NCO (Nationellt centrum för 

lärande från olyckor). 

Dekker, S., Jonsén, M., Bergström, J., & Dahlström, N. (2008). Learning from 

failures in emergency response: a series of empirical studies. Journal of 

Emergency Management, 6(5), 64-70. 

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2000). Handbook of qualitative 

research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE. 

Dippe, G. (2006). The missing teacher: Contradictions and conflicts in the 

experience of online learners. In Proceedings of the Fifth International 

Conference on Networked Learning 2006, Lancaster: Lancaster 

University. Retrieved from http://halshs.archives-

uvertes.fr/docs/00/19/03/03/PDF/Gunther-Dippe-2006.pdf 

Donahue, A. K., & Tuohy, R. V. (2006). Lessons We Don't Learn. A Study of 

the Lessons of Disasters, Why We Repeat Them, and How We Can Learn 

Them. HOMELAND SECURITY AFFAIRS, VOL. II, NO. 2. 

http://www.hsaj.org 



100 

Donavant, B. W. (2009). The new, modern practice of adult education online 

instruction in a continuing professional education setting. Adult 

Education Quarterly, 59(3), 227-245. 

Ds 2009:47. Försvarsdepartementet. Reformen skydd mot olyckor – en 

uppföljning med förslag till utveckling.  Stockholm: Fritzes. 

Duncan, H. E., & Barnett, J. (2009). Learning to teach online: What works for 

pre-service teachers. Journal of Educational Computing Research, 40(3), 

357-376. 

Edmunds, R., Thorpe, M., & Conole, G. (2012). Student attitudes towards and 

use of ICT in course study, work and social activity: A technology 

acceptance model approach. British journal of educational technology, 

43(1), 71-84.       

Einarsson, C., & Hammar Chiriac, E. (2002). Gruppobservationer: teori och 

praktik. Lund: Studentlitteratur. 

El’konin, D. B. (1977). Toward the problem of stages in the mental 

development of the child. In M. Cole (Ed.) Soviet developmental 

psychology, pp. 85-93. White Plains, NY: M.E. Sharpe. 

Ellis, V., Edwards, A., & Smagorinsky, P. (Eds.). (2010). Cultural-historical 

perspectives on teacher education and development: Learning teaching. 

Routledge. 

Ellström, P.-E. (2001). Integrating learning and work: conceptual issues and 

critical conditions. Human Resource Development Quarterly, Vol. 12(4), 

pp. 421-35.  

Ellström, P.-E. (2006). Two logics of learning. In E. Antonacopoulou, P. 

Jarvis, V. Andersen, B. Elkjær, & S. Høyrup, (Eds), Learning, working 

and living. Mapping the Terrain of Working Life Learning (pp.33-49). 

London: Palgrave Macmillan.  

Ellström, P.-E. (2010). Practice-based innovation: a learning perspective. 

Journal of Workplace Learning, 22(1/2), 27-40.  

Engeström, Y. (1987). Learning by expanding. An activity theoretical 

approach to developmental research. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy. 

Engeström, Y. (1993). Developmental studies on work as a test bench of 

activity theory. In S. Chaikin and J. Lave (eds.) Understanding Practice: 

Perspectives on Activity and Context. Cambridge: Cambridge University 

Press.  

Engeström, Y. (2001). Expansive Learning at Work: toward an activity 

theoretical reconceptualization. Journal of Education and Work, 14(1), 

133-156. 

Engeström, Y., Miettinen, R., & Punamäki, R. L. (Eds.). (1999). Perspectives 

on activity theory. Cambridge University Press. 

Engeström, Y., & Sannino, A. (2011). Discursive manifestations of 

contradictions in organizational change efforts: A methodological 



101 

framework. Journal of Organizational Change Management, 24(3), 368-

387. 

Ericson, M. (2004). Brandman och man. Om aktualisering av kön i 

brandmannayrket. Karlstad: Räddningsverket. 

Ericson, M. (2009). Jämställdhet och mångfald inom kommunal 

räddningstjänst – en forskningsöversikt. Centrum för risk, profession 

och säkerhet (CORPS). Högskolan i Borås & MSB. 

Ericson, M. (2011). Nära inpå. Maskulinitet, intimitet och gemenskap i 

brandmäns arbetslag. Doctoral thesis. Göteborg Studies in Sociology No. 

48. Department of Sociology. Gothenburg: University of Gothenburg. 

Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher technology change: 

How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. Journal of 

research on Technology in Education, 42(3), 255-284. 

Europakommissionen (2000). Communication from the Commission of 

24 May 2000, eLearning - Designing tomorrow's education [COM 

(2000) 318 final]. 

Europaparlamentet (2006). Europaparlamentets och rådets rekommenda-

tion av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt 

lärande [Europeiska unionens officiella tidning L 394 av den 

30.12.2006].  

Fåhraeus, E. R. (2004). Distance education students moving towards 

collaborative learning-A field study of Australian distance education 

students and systems. JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

AND SOCIETY, 7, 129-140. 

Glans, H. & Rother, B. (2005). Malmö brandkår, Räddningstjänst-

avdelningen - Samlade erfarenheter och slutsatser från utvärderingen 

av projekt Kvinnlig brandman. Centrum för Genusvetenskap. Lund: 

Lunds universitet.  

Glans, H., & Rother, B. (2007). Bära slang som en man? En bok för aktivt 

jämställdhetsarbete i räddningstjänsten. Karlstad: Räddningsverket.   

Goodyear, P., & Retalis, S. (2010). Technology-enhanced learning: Design 

patterns and pattern languages. Rotterdam: Sense Publishers. 

Gubrium, J. F & Holstein, J. A. (Eds.). (2002). Handbook of interview 

research: Context and method. SAGE Publications. 

Guldberg K., & Pilkington R. (2007). Tutor roles in facilitating reflection on 

practice through online discussion. Educational Technology & Society, 

10(1), 61-72.  

Gwee, M. C-E. (2009). Problem-based learning: A strategic learning system 

design for the education of healthcare professionals in the 21st century.  

Medical Sciences, 25(5), 231–239. 

Göransson, A-L. (2004). Brandvägg - Ord och handling i en yrkesutbildning. 

(Fire Wall - Words and Action in Vocational Training). Doctoral thesis, 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2000&nu_doc=318
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2000&nu_doc=318


102 

Malmö Studies in Educational Sciences, No 17. Malmö: Malmö Högskola, 

Lärarutbildningen. 

Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). Ethnography: Principles in practice. 

Routledge. 

Hermans, R., Tondeur, J., van Braak, J., & Valcke, M. (2008). The impact of 

primary school teachers’ educational beliefs on the classroom use of 

computers. Computers and Education, 51, 1499–1509. 

Hiltz, S. R., & Turoff, M. (2005). Education goes digital: The evolution of 

online learning and the revolution in higher education. Communications 

of the ACM, 48(10), 59-64. 

Hjerm, M., & Lindgren, S. (2010). Introduktion till samhällsvetenskaplig 

analys. Malmö: Gleerups. 

Hjerm, M., Lindgren, S. & Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhälls-

vetenskaplig analys. (2 uppl.). Malmö: Gleerups.  

Hmelo-Silver, C.E. (2004). Problem-based learning: What and how do 

students learn? Educational Psychology Review, 16(3), 235-266. 

Hoff, L. (2010). Brandmännens praktiska färdighet – en självklarhet? En 

studie genomförd vid Helsingborgs brandförsvar. Department of Fire 

Safety Engineering and Systems Safety, Report 5335. Lund: Lund 

University. 

Holmgren, R. (2008). Kan man utbilda brandmän på distans? En 

utvärdering av termin 1 i Utbildningen Skydd mot olyckor inom 

Räddningsverket, Sandöskolan, V08. Pedagogiska rapporter från 

Pedagogiska institutionen, Umeå universitet Nr 79, 2008. Umeå: Umeå 

universitet. 

Howard, S. K. (2013). Risk-aversion: Understanding teachers’ resistance to 

technology integration. Technology, Pedagogy and Education, 22(3), 

357-372. 

Häyrén Weinestål, A., Bondestam, F., & Berg, H. (2011). Från novis till nestor. 

Maskulinitet, organisation och risk i räddningstjänsten – En 

aktionsforskningsstudie. En slutrapport till MSB från forskargruppen 

GORMA. Centrum för genusvetenskap. Uppsala: Uppsala universitet. 

Il’enkov, E. (1977). Dialectical logic: Essays in its history and theory (H. 

Campbell Creighton, transl.). Moscow: Progress. 

Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a 

definition of mixed methods research. Journal of mixed methods 

research, 1(2), 112-133. 

Jonassen, D. (2011). Supporting problem solving in PBL. Interdisciplinary 

Journal of Problem-based Learning, 5(2), 8. 

Jones, C., Ramanau, R., Cross, S., & Healing, G. (2010). Net generation or 

digital natives: is there a distinct new generation entering university?. 

Computers & Education, 54(3), 722-732. 



103 

JämO (2007). Kvinnlig brandman – en granskning av Räddningstjänstens 

arbete med rekrytering. 

https://www.msb.se/Upload/Insats_och_beredskap/jamstalldhet_man

gfald/kvinnligbrandman.pdf     

       Hämtad: 2014-08-14. 

Kaptelinin, V., & Nardi, B. (2006). Acting with technology: Activity theory 

and interaction design. Cambridge, MA: MIT Press. 

Karasavvidis, I. (2009). Activity Theory as a conceptual framework for 

understanding teacher approaches to Information and Communication 

Technologies. Computers & Education, 53(2), 436-444. 

Kim M. H., & Park, M-G. (2009). A short method for building web-based 

teaching and learning systems: the CPSC experience. In R. Maclean, & D. 

Wilson, (eds). International handbook of education for the changing 

world of work. Springer Science & Business Media BV., pp. 1863-1877. 

Kreber, C., & Kanuka, H. (2006). The scholarship of teaching and learning and 

the online classroom. Canadian Journal of University Continuing 

Education, 32, 109–131. 

Kirkwood, A. (2009). E‐learning: you don't always get what you hope for. 

Technology, Pedagogy and Education, 18(2), 107-121. 

Kotsik B (2009). ICT application in TVET. In R. Maclean, & D. Wilson, (eds). 

International handbook of education for the changing world of work: 

Springer Science + Business Media BV., pp. 1863-1877.  

Kruse, C. (2007). Räddning, risk och identitet – en forskningsöversikt över 

brandmannayrket. Arbetsnotat Nr 306. ISSN 1101-1289. ISRN LiU-

TEMA-T-WP-306-SE. Linköping: Linköpings universitet. 

Kuutti, K. (1996). Activity Theory as a potential framework for human-

computer interaction research. In B. Nardi (ed.) Context and 

Consciousness: Activity Theory and Human Computer Interaction, pp. 

17-44. Cambridge: MIT Press. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

Kvale, S., & Brinkman, S. (2009). Interviews: Learning the craft of 

qualitative interviewing. London: Sage.  

Laurillard, D. (2008). Technology enhanced learning as a tool for pedagogical 

innovation. Journal of Philosophy of Education, 42(3‐4), 521-533. 

Laurillard, D. (2012). Teaching as design science: Building pedagogical 

patterns for learning and technology. New York: Routledge. 

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate Peripheral 

Participation. Cambridge: Cambridge University Press. 

Leontiev, A. (1978). Activity, Consciousness, and Personality. Eaglewood 

Cliffs: Prentice Hall. 

https://www.msb.se/Upload/Insats_och_beredskap/jamstalldhet_mangfald/kvinnligbrandman.pdf
https://www.msb.se/Upload/Insats_och_beredskap/jamstalldhet_mangfald/kvinnligbrandman.pdf


104 

Leontiev, A. (1981). The concept of activity in psychology. In J. V. Wertsch 

(ed.) The Concept of Activity in Soviet Psychology, Armonk, NY: M. E. 

Sharpe. 

Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: 

SAGE Publications.  

Littlejohn, A., & Pegler, C. (2014). Preparing for blended e-learning. 

Routledge. 

Liu, X., & Schwen, T. M. (2006). Sociocultural factors affecting the success of 

an online MBA course. Performance Improvement Quarterly, 19(2), 69-

92. 

Lyle, J. (2003). Stimulated recall: A report on its use in naturalistic research. 

British educational research journal, 29(6), 861-878. 

Mankkinen, T. (2002). Social Climate in a Male-dominated Occupation as 

Exemplified by the Finnish Fire Service. SEXUAL AND GENDER 

MINORITIES AT WORK, 95. 

Margaryan, A., Nicol, D., Littlejohn, A., & Trinder, K. (2008). Students’ use of 

technologies to support formal and informal learning. In J. Luca & E. 

Weippl (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational 

Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2008 (pp. 4257-

4266). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from 

http://www.editlib.org/p/28976/ 

Marx, K., & Engels, F. (1845/1976). The German ideology. Moscow: Progress 

Publishers. 

Matheson, K. (2012). Fire fighters, neighborhoods and social identity: The 

relationship between the fire service and residents in Bristol. Doctoral 

dissertation, University of the West of England.  

Mattsson, A. (2009). Flexibel utbildning i praktiken: En fallstudie av 

pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för 

samarbetslärande. Doktorsavhandling. Göteborg: Göteborgs Universitet.  

Maxfield, R. J., & Fisher, J. (2011). Employing Critical Reflection in an Online 

Emergency Services Course. 5th Annual Homeland Defense/Homeland 

Security Summit March 2011 at University of Maryland University 

College. University of Maryland College Park.  

      Available at: http://works.bepress.com/dr_r_jeffery_maxfield/5 

      Hämtad 2014-03-11 

Maxfield, R. J. (2013). Reflective Learning: Andragogical Principles and the 

Emergency Services. Putting Worlds Back Together: Post Disaster 

Response/Utah Valley University. Provo, Utah. Apr. 2013. 

Available at: http://works.bepress.com/dr_r_jeffery_maxfield/11 

       Hämtad 2014-03-11 

Mazzolini, M., & Maddison, S. (2007). When to jump in: The role of the 

instructor in online discussion forums. Computers & Education, 49(2), 

193-213. 

http://works.bepress.com/dr_r_jeffery_maxfield/5
http://works.bepress.com/dr_r_jeffery_maxfield/11


105 

McQuiggan, C. A. (2007). The role of faculty development in online teaching’s 

potential to question teaching beliefs and assumptions. Online Journal of 

Distance Learning Administration, 10(3). 

Mead Richardson, A. (2013). From introduction to institutionalisation: the 

process of establishing new teaching & learning methodologies in 

vocational education and training (Doctoral dissertation). 

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2009). Evaluation 

of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and 

Review of Online Learning Studies. US Department of Education. 

Menchaca, M. P., & Bekele, T. A. (2008). Learner and instructor identified 

success factors in distance education. Distance Education, 29(3), 231-252. 

Mellström, U. (2009). Forskningsöversikt rörande genusfrågor och 

räddningstjänst. I U. Mellström (ed.) P. Jonvallen, J. Olofsson & C. 

Wamala. Current Strands of Thought and Work in Progress at the 

Division of Gender and Technology, (pp.77-102). Department of Human 

Work Sciences. Luleå: Luleå University of Technology.  

Meloncon, L. (2007). Exploring electronic landscapes: Technological 

communication, online learning, and instructor preparedness. Technical 

Communication Quarterly, 16, 31–53. 

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1998). Data management and analysis 

methods. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.) Collecting and 

Interpreting Qualitative Materials: Dealing with Empirical Materials 

and Interpretations. Thousand Oaks: SAGE Publications. 

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content 

knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College 

Record, 108, 1017–1054. 

Moller, L., Robison, D., & Huett, J. B. (2012). Unconstrained learning: 

Principles for the next generation of distance education. In The Next 

Generation of Distance Education (pp. 1-19). Springer US. 

Moore, J. L., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. (2011). e-Learning, online 

learning, and distance learning environments: Are they the same?. The 

Internet and Higher Education, 14(2), 129-135. 

Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of 

online learning. Cengage Learning. 

MSB (2013a). Forskning för ett säkrare samhälle – Ny kunskap för 

framtidens utmaningar. MSB:s forskningsstrategi 2014-2018. MSB610. 

Karlstad: DanagårdLiTHO. 

MSB (2013b) Reviderat handlingsprogram 2009-2014 för ökad jämställdhet 

och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet. Karlstad: MSB 

MSB (2014). Forskning pågår – för ett säkrare samhälle.   

https://www.msb.se/Upload/Om%20MSB/Forskning/Forskning_p%C3

%A5g%C3%A5r_MSB_feb2014.pdf. Hämtad 2014-04-13. 

https://www.msb.se/Upload/Om%20MSB/Forskning/Forskning_p%C3%A5g%C3%A5r_MSB_feb2014.pdf
https://www.msb.se/Upload/Om%20MSB/Forskning/Forskning_p%C3%A5g%C3%A5r_MSB_feb2014.pdf


106 

MSB (2014). Lämplighetstester vid antagning till utbildning i skydd mot 

olyckor. Svar på regeringens uppdrag till Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap.      

https://www.msb.se/Upload/Om%20MSB/Organisation_uppdrag/Red

ovisade_RU/2014/140408%20L%C3%A4mplighetstester%20vid%20ant

agning%20till%20utbildning%20i%20skydd%20mot%20olyckor.pdf 

       Hämtad: 2014-08-06. 

Murphy, E., & Rodriguez-Manzanares, M. A. (2008). Using activity theory and 

its principle of contradictions to guide research in educational technology. 

Australasian Journal of Educational Technology, 24(4), 442-457. 

Myers, K. K. (2005). A Burning Desire Assimilation into a Fire Department. 

Management Communication Quarterly, 18(3), 344-384. 

Nardi, B. (1996). Studying context: a comparison of activity theory, situated 

action models, and distributed cognition. In B. Nardi (ed.) Context and 

Consciousness. Activity Theory and Human.computer Interaction, pp. 

69-102. Cambridge, MA: MIT Press.  

Natriello, G. (2005). Modest changes, revolutionary possibilities: Distance 

learning and the future of education. Teachers College Record, 107, 1885–

1904. 

Nyström, L. (1992). Lagar och ansvarsförhållanden i det svenska 

brandväsendets historia. Karlstad: Räddningsverket.  

O'Connor, S. (2006). The Individual In The Fire Service; A study of the 

changing context of the white male heterosexual firefighter in the fire 

service, exploring gender, culture new forms of institutional control and 

effects on self-identity. Dissertation for BA Honours in Public Service, 

Anglia Ruskin University, Cambridge. 

Paechter, M., & Maier, B. (2010). Online or face-to-face? Students' 

experiences and preferences in e-learning. The internet and higher 

education, 13(4), 292-297. 

Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up 

a messy construct. Review of educational research, 62(3), 307-332. 

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. SAGE 

Publications, inc. 

Park, Y. J., & Bonk, C. J. (2007). Synchronous learning experiences: Distance 

and residential learners’ perspectives in a blended graduate course. 

Journal of Interactive Online Learning, 6(3), 245-264. 

Pettersson, F., & Olofsson, A. D. (2013). Implementing distance teaching at a 

large scale in medical education: A struggle between dominant and non-

dominant teaching activities. Education and Information Technologies, 

1-22. 

Pilemalm, S. (2014). Migration av räddningstjänstens insatsrapporterings-

system – funktion, innehåll och stödprocesser. Arbetsrapport Nr 11. 

Linköping: Linköpings universitet. 

http://fitting-in.com/c/oconnor.pdf


107 

Redmond, P. (2011). From face-to-face teaching to online teaching: 

Pedagogical transitions. In Proceedings ASCILITE 2011: 28th Annual 

Conference of the Australasian Society for Computers in Learning in 

Tertiary Education: Changing Demands, Changing Directions (pp. 

1050-1060). Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary 

Education (ASCILITE). 

Redmond, P., & Lock, J. V. (2011). Does teaching presence change over time? 

Global Learn, 2011(1), 2231–2240. 

Reid, P. (2014). Categories for barriers to adoption of instructional 

technologies. Education and Information Technologies, 19(2), 383-407. 

Rosenberg, T. (2001). Räddningstjänst i förändring – ledarskap och metodik 

för säkerhet och beredskap. Karlstad: Räddningsverket. 

Roth, W. M., & Lee, Y. J. (2007). “Vygotsky’s neglected legacy”: Cultural-

historical activity theory. Review of Educational Research, 77(2), 186-

232. 

Rother, B. (2009). Kommunal räddningstjänst och mångfald. Betydelser av 

social stratifiering inom brandmansyrket. Magisteruppsats vid 

Sociologiska institutionen. Lund: Lunds Universitet.  

Räddningsverket (1998). Ett samlat handlingsprogram för ett säkrare 

samhälle. Karlstad: Räddningsverket.  

Räddningsverket (2000). Räddningstjänstutbildning för framtiden (RUFF). 

Arbetsunderlag för utredningsgruppen. Material nr 12, Karlstad: 

Räddningsverket.  

Räddningsverket (2001a). Individens grundläggande baskompetens i 

framtiden. Karlstad: Räddningsverket. 

Räddningsverket (2001b). Utbildning för skydd mot olyckor. Rapport 

utbildningsutredning (UU01). Karlstad: Räddningsverket. 

Räddningsverket (2002a). Utbildningsplan för Utbildning i skydd mot 

olyckor, 80 studiepoäng. (Fire, rescue and safety training, 80 credits). 

Karlstad: Räddningsverket. 

Räddningsverket (2002b). Fastställande av kursplaner för Utbildning i 

skydd mot olyckor, 80 studiepoäng. (Fire, rescue and safety training, 80 

credits). Karlstad: Räddningsverket. 

Sannino, A. (2008). Sustaining a non-dominant activity in school: Only a 

utopia?. Journal of Educational Change, 9(4), 329-338. 

Sannino, A., Daniels, H., & Gutiérrez, K. D. (Eds.). (2009). Learning and 

expanding with activity theory. Cambridge University Press. 

Sargent, V. (2002). ‘Cool Guys Who Are Good Guys’: Cultural Representations 

of Firefighters as Heroes. Available at: www.fitting-in.com/sargent.htm 

       Hämtad 2012-09-16. 

Saud, M. S., Shu'aibu, B., Yahya, N., & Yasin, A. (2011). Effective integration 

of information and communication technologies (ICTs) in technical and 

vocational education and training (TVET) toward knowledge 



108 

management in the changing world of work. African Journal of Business 

Management, 5(16), 6668-6673. 

Scott, C. W. (2005). The discursive organization of Risk and Safety: How 

Firefighters Manage Occupational Hazards. Doctoral thesis. Arizona 

state university. 

Selwyn, N. (2007). The use of computer technology in university teaching and 

learning: a critical perspective. Journal of Computer Assisted Learning, 

23(2), 83-94. 

SFS 1874:26. Kungl. Maj:ts nådiga Brandstadga för rikets städer. Given 

Stockholms Slott den 8 maj 1874.  

SFS 1944: 521. Brandlag. Stockholm: Kommunikationsdepartementet.  

SFS 1974: 80. Brandlag. Stockholm: Kommundepartementet. 

SFS 1986: 1102. Räddningstjänstlag. Stockholm: Försvarsdepartementet.  

SFS 2003:778. Lag om skydd mot olyckor. Stockholm: Justitiedeparte-

mentet. 

Sharma, P. (2010). Blended learning. ELT journal, 64(4), 456-458. 

Sharpe, R., Beetham, H., Benfield, G., DeCicco, E., & Lessner, E. (2009). 

Learners experiences of e-learning synthesis report: Explaining learner 

differences. Retrieved from 

https://mw.brookes.ac.uk/display/JISCle2f/Findings 

Shea, P., Li, C. S., Swan, K., & Pickett, A. (2005). Developing learning 

community in online asynchronous college courses: The role of teaching 

presence. Journal of Asynchronous Learning Networks, 9(4), 59-82. 

SOU 1989:86. Samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor. Betänkande av 

Utredningen om kärnkraftsberedskapen. Stockholm: Fritzes Offentliga 

Publikationer. 

SOU 1998:59. Räddningstjänsten i Sverige, Rädda och Skydda. Slutbe-

tänkande från Räddningsverksutredningen. Stockholm: Fritzes Offentliga 

Publikationer. 

SOU 1998:83. På distans – utbildning, undervisning och lärande. Distansut-

bildningskommittén. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer.  

SOU 1998:84. Flexibel utbildning på distans. Betänkande från Distansut-

bildningskommittén. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. 

SOU 2002:10. Betänkandet Reformerad räddningstjänstlagstiftning. 

Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer.  

SOU 2006:62. Civil utbildning, träning och övningsverksamhet. Testa och 

öva i norra Sverige Center i Arvidsjaur. Betänkande av CTÖ-

utredningen. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. 

SOU 2007:31. Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser. 

Betänkande av Utredningen om en ny myndighet för säkerhet och 

beredskap. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. 



109 

SOU 2014:13. En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid 

kan bli vår. Delbetänkande av Digitaliseringskommisionen. Stockholm: 

Fritzes Offentliga Publikationer.   

Somerville, M., & Lloyd, A. (2006). Codified knowledge and embodied 

learning: the problem of safety training. Studies in Continuing Education, 

28(3), 279-289.  

Sommer, M., & Njå, O. (2011). Learning amongst Norwegian fire-fighters. 

Journal of Workplace Learning, 23(7), 435-455. 

Sommer, M., Braut, G. S., & Njå, O. (2013). A model for learning in emergency 

response work. International Journal of Emergency Management, 9(2), 

151-169. 

Stephenson, J. E., Brown, C., & Griffin, D. K. (2008). Electronic delivery of 

lectures in the university environment: An empirical comparison of three 

delivery styles. Computers & Education, 50(3), 640-651. 

Söderström, T.(2010). Utvärdering av utbildningssystemet inom skydd mot 

olyckor: En analys av tre delstudier på ett genomförar-, studerande och 

avnämarperspektiv. Uppdrag av Myndigheten för samhällskydd och 

beredskap (Utvärderingsrapport MSB). 

Taber, N., Plumb, D., & Jolemore, S. (2008). “Grey” areas and “organized 

chaos” in emergency response. Journal of Workplace Learning, 20(4), 

272-285. 

Thackaberry, J. A. (2004). “Discursive Opening” and Closing in 

Organisational Self-Study Culture as Trap and Tool in Wildland 

Firefighting Safety. Management Communication Quarterly, 17(3), 319-

359. 

Tracey, E. A. (2013). Firefighter workplace learning: An exploratory case 

study. A dissertation submitted (Doctoral dissertation, University of 

Rochester). 

Tracy, S. J., & Scott, C. (2006). Sexuality, Masculinity, and Taint Management 

Among Firefighters and Correctional Officers Getting Down and Dirty 

With “America's Heroes” and the “Scum of Law Enforcement”. 

Management Communication Quarterly, 20(1), 6-38. 

Van den Akker, J., Gravemeijer, K., McKenney, S., & Nieveen, N. (Eds.). 

(2006). Educational design research. Routledge. 

Wertsch, J. V. (1991). Voices of the Mind: A Sociocultural Approach to 

Mediated Action. Cambridge MA: Harward University Press.  

Wertsch, J. V. (1998). Mind as Action. Oxford: Oxford University Press. 

Wertsch, J. V., del Rio, P. & Alvarez, A. (Eds.). (1995). Sociocultural studies of 

mind. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.  

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. 

Wheeler, S. (2006). Learner support needs in online problem-based learning. 

The Quarterly Review of Distance Education, 7(2), 175-184. 



110 

Wright, T. (2008). Lesbian firefighters: Shifting the boundaries between 

“masculinity” and “femininity”. Journal of lesbian studies, 12(1), 103-114. 

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The development of Higher 

Psychological Processes. M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner and E. 

Souberman (eds. and transl.). Cambridge, MA: Harward University Press.  

Vygotsky, L. S. (1981). The development of higher forms of attention. In J. V. 

Wertsch (ed.) The Concept of Activity in Soviet Psychology, 189-240, 

Armonk, NY: M. E. Sharpe. 

Yang, D. F., Catterall, J., & Davis, J. (2013). Supporting new students from 

vocational education and training: Finding a reusable solution to address 

recurring learning difficulties in e-learning. Australasian Journal of 

Educational Technology, 29(5), 640-650.  

Yang, Y., & Cornelious, L. F. (2005). Preparing instructors for quality online 

instruction. Online Journal of Distance Learning Administration, 8, 1–

16. 

Zarino, M., Wilson, D.N., Mar, N.Y., & Varis, T. (2009). Overview: The 

growing role of ICTs in education and training. In R. Maclean, & D. 

Wilson, (eds). International handbook of education for the changing 

world of work: Bridging academic and vocational learning (Vol.2). (pp. 

1863-1877). Springer Science & Business Media. 

Zhang, J. (2010). Technology-supported learning innovation in cultural 

contexts. Educational Technology Research and Development, 58(2), 

229-243. 

 

 



 

AKADEMISKA AVHANDLINGAR 

vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 

1. Backman, Jarl. Preferensbedömningar av ljudintensitet. En jämförelse 

mellan sensoriska och preferentiella bedömningstyper. 1971. 

2. Johansson, Egil. En studie med kvantitativa metoder av 

folkundervisningen i Bygdeå socken 1845-1873. 1972. 

3. Marklund. Gustaf. Experimental Studies on Performance and Perceptual 

problems in Physical Work. 1972. 

4. Wedman, Ingemar. Mätproblem i norm- och kriterierelaterade prov. 

Några analyser och försök med tonvikt på reliabilitets- och 

diskriminationsmått. 1973. 

5. Egerbladh, Thor. Grupparbetsinskolning. Empiriska undersökningar och 

ett undervisningsteoretiskt bidrag. 1974. 

6. Franke-Wikberg, Sigbrit & Johansson, Martin. Utvärdering av 

undervisningen problemanalys och några empiriska studier på 

universitetsnivå. 1975. 

7. Jansson, Sven. Undervisningsmål som utgångspunkt vid konstruktion av 

målrelaterade prov. Några teoretiska och empiriska problem. 1975. 

8. Nordlund, Gerhard. Prognos av framgång i gymnasieskolan. Metod och 

empiriska resultat. 1975. 

9. Johansson, Henning. Samerna och sameundervisningen i Sverige. 1977. 

10. Sparrman, Karl Johan. Folkhögskolor med profil. Rörelsekaraktären hos 

svenska folkhögskolor med anknytning till kristna samfund. 1978. 

11. Råberg, Annagreta. Glesbygdsbarn i Västerbotten. 1979. 

12. Nilsson, Ingvar. Test-Wiseness och provkonstruktion. Några studier med 

tonvikt på effekter av instruktionen och uppgifternas utformning på 

svarsbeteendet. 1979. 

13. Rönmark, Walter & Wikström, Joel. Tvåspråkighet i Tornedalen. 

Sammanfattning och diskussion. 1980. 



 

14. Henriksson, Widar. Effekter av övning och instruktion för testprestation. 

Några empiriska studier och analyser avseende övningens och 

instruktionens betydelse för testprestationen. 1981. 

15. Sjöström, Margareta & Sjöström, Rolf. Literacy and Development. A study 

of Yemissrach Dimts Literacy Campaign in Ethiopia. 1982. 

16. Lindberg, Gerd & Lindberg, Leif. Pedagogisk forskning i Sverige 1948-

1971. En explorativ studie av inom- och utomvetenskapliga faktorer. 1983. 

17. Stage, Christina. Gruppskillnader i provresultat. Uppgiftsinnehållets 

betydelse för resultatskillnader mellan män och kvinnor på prov i 

ordkunskap och allmänorientering. 1985. 

18. Holm, Olle. Four Determinants of Perceived Aggression and a Four-Step 

Attribution Model. 1985. 

19. Åsemar, Carl. Att välja studie- och yrkesväg. Några empiriska studier 

med tonvikt på högstadieelevers valsituation. 1985. 

20. Andersson, Inger. Läsning och skrivning. En analys av texter för den 

allmänna läs- och skrivundervisningen 1842-1982. 1986. 

21. Johansson, Ulla. Att skolas för hemmet. Trädgårdsskötsel, slöjd, huslig 

ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 1842-1919 

med exempel från Sköns församling. 1987. 

22. Wester-Wedman, Anita. Den svårfångade motionären. En studie 

avseende etablerandet av regelbundna motionsvanor. 1988. 

23. Zetterström, Bo-Olof. Samhället som föreställning. Om studerandes 

ideologiska formning i fyra högskoleutbildningar. 1988. 

24. Olofsson, Eva. Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska 

idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet. 1989. 

25. Jonsson, Christer. Om skola och arbete. Två empiriska försök med en 

förstärkt arbetslivskoppling. 1989. 

26. Frykholm, Clas-Uno & Nitzler, Ragnhild. Blå dunster – korn av sanning. 

En studie av gymnasieskolans undervisning om arbetslivet. 1990. 



 

27. Henckel, Boel. Förskollärare i tanke och handling. En studie kring 

begreppen arbete, lek och inlärning. 1990. 

28. Hult, Agneta. Yrket som föreställning. En analys av föreställningar hos 

studerande inom fyra högskoleutbildningar. 1990. 

29. Andersson, Håkan. Relativa betyg. Några empiriska studier och en 

teoretisk genomgång i ett historiskt perspektiv. 1991. 

30. Sjödin, Sture. Problemlösning i grupp. Betydelsen av gruppstorlek, 

gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp för grupprodukt och 

individuell kunskapsbehållning. 1991. 

31. Gisselberg, Kjell. Vilka frågor ställer elever och vilka elever ställer frågor. 

En studie av elevers frågor i naturorienterande ämnen i och utanför 

klassrummet. 1991. 

32. Staberg, Else-Marie. Olika världar skilda värderingar. Hur flickor och 

pojkar möter högstadiets fysik, kemi och teknik. 1992. 

33. Berge, Britt-Marie. Gå i lära till lärare. En grupp kvinnors och en grupp 

mäns inskolning i slöjdläraryrket. 1992. 

34. Johansson, Gunilla & Wahlberg Orving, Karin. Samarbete mellan hem och 

skola. Erfarenheter av elevers, föräldrars och lärares arbete. 1993. 

35. Olofsson, Anders. Högskolebildningens fem ansikten. Studerandes 

föreställningar om kunskapspotentialer i teknik, medicin, ekonomi och 

psykologi – en kvalitativ utvärderingsstudie. 1993. 

36. Rönnerman, Karin. Lärarinnor utvecklar sin praktik. En studie av åtta 

utvecklingsarbeten på lågstadiet. 1993. 

37. Brändström, Sture & Wiklund, Christer. Två musikpedagogiska fält. En 

studie om kommunal musikskola och musiklärarutbildning. 1995. 

38. Forsslund, Annika. ”From nobody to somebody”. Women’s struggle to 

achieve dignity and self-reliance in a Bangladesh village. 1995. 

39. Ramstedt, Kristian. Elektroniska flickor och mekaniska pojkar. Om 

grupp-skillnader på prov – en metodutveckling och en studie av skillnader 

mellan flickor och pojkar på centrala prov i fysik. 1996. 



 

40. Bobrink, Erik. Peer Student Group Interaction within the Process-

Product Paradigm. 1996. 

41. Holmlund, Kerstin. Låt barnen komma till oss. Förskollärarna och 

kampen om småbarnsinstitutionerna 1854-1968. 1996. 

42. Frånberg, Gun-Marie. East of Arcadia. Three Studies of Rural Women in 

Northern Sweden and Wisconsin, USA. 1996. 

43. Moqvist, Ingeborg. Den kompletterande familjen. Föräldraskap, fostran 

och förändring i en svensk småstad. 1997. 

44. Dahl, Iréne. Orator Verbis Electris. Taldatorn en pedagogisk länk till läs- 

och skrivfärdighet. Utprövning och utvärdering av taldatorbaserade 

tränings-program för elever med läs- och skrivsvårigheter. 1997. 

45. Weinehall, Katarina. Att växa upp i våldets närhet. Ungdomars 

berättelser om våld i hemmet. 1997. 

46. Segerholm, Christina. Att förändra barnomsorgen. En analys av en 

statlig satsning på lokalt utvecklingsarbete. 1998. 

47. Ahl, Astrid. Läraren och läsundervisningen. En studie av 

åldersintegrerad pedagogisk praktik med sex- och sjuåringar. 1998. 

48. Johansson, Sigurd. Transfer of Technical Training Know-how. A Study 

of Consultancy Services in Aid Practices. 1999. 

49. Johansson, Kjell. Konstruktivism i distansutbildning. Studerandes 

uppfattning om konstruktivistiskt lärande. 1999. 

50. Melin, Inga-Brita. Lysistrates döttrar. Pionjärer och pedagoger i två 

kvinnliga fredsorganisationer (1898-1937). 1999. 

51. Bergecliff, Annica. Trots eller tack vare? Några elevröster om skolgångs-

anpassning i grundskolan. 1999. 

52. Söderström, Tor. Gymkulturens logik. Om samverkan mellan kropp, gym 

och samhälle. 1999. 

53. Karp, Staffan. Barn, föräldrar och idrott. En intervjustudie om fostran 

inom fotboll och golf. 2000. 



 

54. Wolming. Simon. Validering av urval. 2000. 

55. Lind, Steffan. Lärare professionaliseringssträvanden vid skolutveckling. 

Handlingsalternativen stängning och allians. 2000. 

56. Gu, Limin. Modernization and Marketization: the Chinese Kindergarten 

in the 1990s. 2000. 

57. Hedman, Anders. I nationens och det praktiska livets tjänst. Det svenska 

yrkesskolesystemets tillkomst och utveckling 1918 till 1940. 2001. 

58. Löfgren, Kent. Studenters fritids- och motionsvanor i Umeå och Madison. 

Ett bidrag till förståelsen av Pierre Bourdieus vetenskapliga metodologi. 

2001. 

59. Fahlström, Per Göran. Ishockeycoacher. En studie om rekrytering, arbete 

och ledarstil. 2001. 

60. Ivarson-Jansson, Ewa. Relationen hem – förskola. Intentioner och 

uppfatt-ningar om förskolans uppgift att vara komplement till hemmet 

1990-1995. 2001. 

61. Lemar, Signild. Kaoskompetens och Gummibandspedagogik. En studie av 

karaktärsämneslärare i en decentraliserad gymnasieorganisation. 2001. 

62. Wännman Toresson, Gunnel. Kvinnor skapar kunskap på nätet. 

Datorbaserad fortbildning för lärare. 2002. 

63. Karlefors, Inger. ”Att samverka eller..?” Om idrottslärare och 

idrottsämnet i den svenska grundskolan. 2002. 

64. From, Jörgen & Carina, Holmgren. Edukation som social integration. En 

hermeneutisk analys av den kinesiska undervisningens kulturspecifika 

dimension. 2002. 

65. Dahlström, Lars. Post-apartheid teacher education reform in Namibia – 

the struggle between common sense and good sense. 2002. 

66. Andersson, Ewa & Grysell Tomas. Nöjd, klar och duktig. Studenter på fem 

utbildningar om studieframgång. 2002. 



 

67. Lindström, Anders. Inte har dom gjort mej nåt! En studie av ungdomars 

attityder till invandrare och flyktingar i två mindre svenska lokalsamhällen. 

2002. 

68. Forsberg, Ulla. Är det någon ”könsordning” i skolan? Analys av 

könsdiskurser i etniskt homogena och etniskt heterogena elevgrupper i 

årskurserna 0-6. 2002. 

69. Sällström, Bert. Studerandes uppfattningar om konstruktivistiskt 

lärande i yrkesförberedande utbildning. 2002. 

70. Mannberg, Jan. Studie- och yrkesorientering i AMS yrkesinformerande 

texter 1940-1970. 2003. 

71. Nyström, Peter. Rätt mätt på prov. Om validering av bedömningar i 

skolan. 2004. 

72. Johnsson, Mattias. Kontrasternas rum – ett relationistiskt perspektiv på 

valfrihet, segregation och indoktrinerande verkan i Sveriges grundskola. 

2004. 

73. Norberg, Katarina. The School as a Moral Arena. Constitutive values and 

deliberation in Swedish curriculum practice. 2004. 

74. Haake, Ulrika. Ledarskapande i akademin. Om prefekters diskursiva 

identitetsutveckling. 2004.  

75. Nilsson, Peter. Ledarutveckling i arbetslivet. Kontexter, aktörer samt 

(o)likheter mellan utbildningskulturer. 2005. 

76. Stenmark, Henric. Polisens organisationskultur. En explorativ studie. 

2005. 

77. Roos, Bertil. ICT and formative assessment in the learning society. 2005. 

78. Lindberg J. Ola & Anders D. Olofsson. Training Teachers Through 

Technology. A case study of a distance-based teacher training programme. 

2005. 

79. Widding, Ulrika. Identitetsskapande i studentföreningen: Köns- och 

klasskonstruktioner i massuniversitetet. 2006. 



 

80. Fahlén, Josef. Structures beyond the frameworks of the rink. On 

organization in Swedish ice hockey. 2006. 

81. Franzén, Karin. Is i magen och ett varmt hjärta. Konstruktionen av 

skolledarskap i ett könsperspektiv. 2006. 

82. Adenling, Elinor. Att bli miljömedveten. Perspektiv på miljöhandbokens 

textvärld. 2007. 

83. Bäcktorp, Ann-Louise. When the First-World-North Goes Local: 

Education and Gender in Post-Revolution Laos. 2007. 

84. Berglund, Gun. Lifelong Learning as Stories of the Present. 2008. 

85. Wickman, Kim. Bending mainstream definitions of sport, gender and 

ability. Representations of Wheelchair Racers. 2008. 

86. Kristoffersson, Margaretha. Lokala styrelser med föräldramajoritet i 

grundskolan. 2008. 

87. Ivarsson, Lena. Att kunna läsa innan skolstarten – läsutveckling och 

lärandemiljöer hos tidiga läsare. 2008. 

88. Björkman, Conny. Internal Capacities for School Improvement. 

Principals´views in Swedish secondary schools. 2008. 

89. Ärlestig, Helene. Communication Between Principals and Teachers in 

Successful Schools. 2008. 

90. Björklund, Erika. Constituting the Healthy Employee? Governing 

gendered subjects in workplace health promotion. 2009. 

91. Törnsén, Monika. Successful Principal Leadership: Prerequisites, 

Processes and Outcomes. 2009. 

92. Eliasson, Inger. I skilda idrottsvärldar. Barn, ledare och föräldrar i flick- 

och pojkfotboll. 2009. 

93. Jaldemark, Jimmy. Participation in a Boundless Activity: Computer-

mediated Communication in Swedish Higher Education. 2010. 



 

94. Lindgren, Joakim. Spaces, Mobilities and Youth Biographies in the New 

Sweden. Studies on Education Governance and Social Inclusion and 

Exclusion. 2010. 

95. Johansson, Annika. Deciding Who is the Best. Validity issues in selections 

and judgements in elite sport. 2010. 

96. Liljeström, Monica. Learning Text Talk Online. Collaborative learning in 

asynchronous text based discussion forums. 2010. 

97. Chounlamany, Kongsy & Kounphilaphanhs Bounchanh. New Methods of 

Teaching? Reforming education in Lao PDR. 2011. 

98. Keophouthong Bounyasone & Ngouay Keosada. Cultivating Educational 

Action Research in Lao PDR – for a better future? 2011. 

99. Lindberg, Ola. ‘Let me through, I’m a doctor!’ Professional Socialization 

in the Transition from Education to Work. 2012. 

100. Morssy, Maude. Mentalitet, Pedagogik, Historiskt Minne. Om 

utbildningens samtida villkor och processer. 2012. 

101. Styf, Maria. Pedagogisk ledning för en pedagogisk verksamhet? Om den 

kommunala förskolans ledningsstruktur. 2012. 

102. Bek, Anders. Undervisning och reflektion. Om undervisning och 

förutsättningar för studenters reflektion mot bakgrund av teorier om 

erfarenhetslärande. 2012. 

103. Häll, Lars O. Developing educational computer-assisted simulations. 

Exploring a new approach to researching learning in collaborative health 

care simulation contexts. 2013. 

104. Eriksson Bergström, Sofia. Rum, barn och pedagoger – Om möjligheter 

och begränsningar i förskolans fysiska miljö. 2013. 

105. Fjellström, Mona. Utvärdering för utveckling av utbildning. Med sikte 

på delaktighet och deliberation. 2013. 

106. Rantatalo, Oscar. Sensemaking and organising in the policing of high-

risk situations – Focusing the Swedish Police National Counter – Terrorist 

Unit. 2013. 



 

107. Åström, Peter. Included yet Excluded. Conditions for Inclusive Teaching 

in Physical Education and Health. 2013. 

108. Lindmark, Torbjörn. Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner. 

2013. 

109. Widding, Göran. Det ska funka – om genus betydelse i relationen hem 

och skola. 2013. 

110. Löfqvist, Åsa. Projekt som strategi för skolutveckling – en fjärils väg, 

men ingen dagslända. 2015. 
 

111. Holmgren, Robert. Brandmannautbildning på distans, en het fråga – om 

utmaningar, motsättningar och förändringar vid implementering av 

distansutbildning. 2015. 
 

 


