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Abstract 

This essay analyses how students translate theoretical warfare into practical action 
during a staff ride. Through case studies, at the actual location, in a real or fictitious 
scenario, students can apply theoretical knowledge about principles of warfare to 
practical situations. Discussion of the outcomes of different examples on the actual 
terrain allows a comparison of contemporary tactics and contemporary technology. The 
terrain is still there, albeit perhaps altered and, although the military geography’s 
character shifts, it is consistent. Therefore, one can compare the contemporary tactical 
and technical conditions with the practical conditions of the present, and draw 
conclusions that are relevant to modern tactics. Thus, one can learn from the historical 
context through staff rides as a teaching method. The essay is about the teaching 
situation and the method that students are exposed to during a staff ride, and how 
theories of warfare relate to and are used in the practical implementation of a staff ride. 
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1.  INLEDNING 

 

1.1. Förutsättning, syfte och problemformulering 

Officerens arbete innebär att denne skall vara beredd att gå ut i krig och leda andra människor i 

väpnad strid mot en kontrahent som har samma syfte med sin utbildning. I ämnet 

krigsvetenskap är det centrala att behärska det praktiska hantverket som krigföring innebär. Att 

öva och utbilda i praktiskt krigföring är ofta svårgörligt i fredstida skolmiljö, därför är alla 

utbildningsmetoder, principer och koncept att förena teorier kring krigföring till praktiskt 

handlande, av största vikt att nyttjas vid utbildningen av officerare. Studiens syfte är att ur det 

krigsvetenskapliga perspektivet analysera hur fältövningar används som undervisningsmetod. 

Intentionen är att söka svar på frågor som; hur förenas krigföringens teorier till praktiskt 

handlande under en fältövning och hur ser undervisningssituationen ut för de studerande 

under en fältövning. För att belysa ett sammanhang och ge bakgrunden till fältövning som 

undervisningsmetod i en pedagogisk kontext, jämförs olika undervisningsmetoder i relation till 

varandra. Premissen är att ta reda på varför lärare vid Försvarshögskolan använder fältövning 

som undervisningsmetod, med hjälp av en jämförande analys av olika undervisningsmetoder, så 

som problembaserat lärande (PBL) och fallstudier. Fältövning som används militärt som 

undervisningsmetod kan liknas vid fallstudier (casemetodik), problembaserat lärande (PBL) eller 

upplevelsebaserat lärande (UBL). Dessa olika metoder skiljer sig tydligt från varandra, en 

jämförelse görs mellan de olika undervisningsmetoderna, då det funnits att dessa mest liknar 

varandra och har ett mått av samstämmigt innehåll avseende t.ex. upplägg och skapandet av 

pedagogiska situationer. 

I denna undersökning söks svar på hur studerande omsätter krigföringens teoretiska kontexter 

till praktiskt handlande genom fältövning som undervisningsmetod.  
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1.2. Disposition 
Studien inleds med resonemang kring bakgrund och syfte, problemområdet och 

frågeställningar. Studiens disposition och forskningsläge redovisas. Därefter redogörs för 

studiens metodologiska ansats, intervjuer och enkäter, samt avgränsningar och den teoretiska 

ramen för studien. Efter detta beskrivs den didaktiska teoribakgrunden till studien, begrepp 

definieras och grunderna för fältövning som undervisningsmetod förklaras. Här förklaras också 

sammanhang och skillnader mellan PBL, UBL, fallstudier och casemetod, jämfört med fältövning 

som undervisningsmetod. Därefter följer själva studien, med urval och resultaten av enkäterna 

och intervjuerna. Slutsatser av dessa enkäter och intervjuer redovisas tillsammans med en 

diskussion om fältövning som undervisningsmetod, hur detta uttrycks i litteraturen och hur 

fältövning kan tillämpas i undervisningen för att knyta teori till praktik. Slutligen sammanfattas 

undersökningen med slutsatser och reflektioner om fortsatt forskning. Efter 

litteraturförteckningen redovisas frågorna i intervjuerna och enkäterna (Bilagor). 

 

1.3. Forskningsläge och litteratur 

För några år sedan var det stor skillnad på vad som ansågs vara en fältövning mellan olika 

försvarsgrenar. Inom armén har en fältövning genomförts ungefär likadant sedan 1800-talet. 

Fältövning beskrivs i några rader i boken Pedagogiska grunder från 2006. Detta är vad som står 

om begreppet fältövning i militär pedagogisk litteratur utgiven av Försvarsmakten (FM). 

”Muntlig stridsövning eller fältövning är en övning utan trupp, men med fantasin fritt 

spelande som om trupp, motståndarens och egna samt stridskrafter från andra 

försvarsgrenar skulle delta. Metoden bör användas i terrängen och de studerande 

beskriver det tänkta förloppet i landskapsavsnittet framför sig. Även inomhusvarianter 

med terrängmodeller, kartor osv är möjliga. Metoden passar för övningar i taktik och 

stridsteknik. En form av muntlig stridsövning är spel.”1 

                                                           
1 Mikael Lindholm, Pedagogiska grunder (Stockholm: Försvarsmakten, 2006)., sid. 431. 



FÖ RS V ARS HÖ GSK O LA N  2017-02-27 Sid 5 (49) 
Jarmo Perkola  
 Självständigt arbete 

Fältövn_C_15Hp_Perkola_2017_03_08 
2017-03-28 : 11:02 

Inom flygvapnet ansågs ännu in på 2000-talet att en fältövning innefattade även trupp, fordon 

och materiel, det som inom arméförbanden benämndes förbandsövning. Samma uppfattning 

fanns även inom marinen. Konsekvensen är att det endast var armén som bedrev fältövningar 

på vedertaget sätt i större skala före 2000-talet. Numera är fältövningsbegreppet etablerat 

inom hela FM. Detta beror bl.a. på det sociala fält, den habitus och det kunskapskapital som 

arméofficerarna har inom området fältövning. Det finns till och med de som anses vara experter 

(i positivt bemärkelse) inom detta område vid den Militärvetenskapliga institutionen (MVI) på 

Försvarshögskolan (FHS). Lärare som besitter en enastående kompetens, en färdighets- och 

förtrogenhetskunskap, och som med stor yrkesskicklighet som grund kan bedriva fältövningar i 

de mest skiftande miljöer och med olika syften och på olika ledningsnivåer. 

Under det senaste året har det skrivits en del om fältövning som metod i den svenska 

krigsvetenskapliga litteraturen. För ett par år sedan var läget ett annat. Före 2012 fanns ingen 

modern litteratur som beskrev hur fältövning genomförs inom militär utbildning. Nu finns 

skrifter utgivna av FHS som exempelvis Fältövningshandboken, några kapitel i boken Mental 

kraftsamling och ett kapitel i boken Handbok i Taktikutbildning.2 Dessa texter beskriver i 

övergripande ord vad en fältövning är, hur en fältövning kan genomföras och ger exempel på 

dessa. De beskriver däremot inget om vad en fältövning är som undervisningsmetod. Inte heller 

beskriver de hur fältövning kan användas som undervisningsmetod. De beskriver inte heller hur 

de studerande eller lärarna uppfattar metoden i praktiskt genomförande. Det är just dessa 

senare aspekter som detta arbete vill svara på. 

Fältövning som undervisningsmetod i pedagogisk litteratur kan vara allt ifrån så kallade 

exkursioner ute i naturen då man studerar naturen och biologiska fakta, beskrivning av 

                                                           
2 Fältövningshandboken är ett litet häfte utgiven av FHS 2010/2011, Arne Baudin, mfl. Peter Ahlström, Arne 
Baudin, och Jonas Lind, Mental kraftsamling : tankar kring att leda strid och operationer (Stockholm: 
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögsk., 2004), sid. 144-148. Thunholm Peter. Baudin Arne (red.) Elg 
Johan, Högström Ulf, Kallak Jaak, Sulocki Charles, Handbok i taktikutbildning, mark : inklusive generella anvisningar 
för planering och genomförande av krigsspel, fältövningar och stabstjänstövningar (Stockholm: Försvarshögskolan, 
2012), kap. 4. 
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arkeologiska utgrävningar, till att i det militära beskrivas som The Staff Ride3, en tur på 

hästryggen i terrängen för att studera gamla fältslag.4 Det finns inget skrivet om fältövningar i 

allmän pedagogisk litteratur, som en undervisningsmetod i steget mellan teori och praktik. 

Däremot finns en del skrivet om fallstudier (casemetodik) och problembaserat lärande (PBL). 

De två intressantaste dokumenten i engelsk litteratur om fältövningar, är dels en skrift från 

amerikanska arméns beskrivning av en så kallad Stabsritt eller Staff Ride och dels sex artiklar i 

den brittiska i skriften Defence Studies, där även dessa artiklar handlar om Battlefield Tours och 

Staff Rides. 

“[…] battlefield touring and staff rides have increased in popularity both as educational 
holidays for interested [sic] tourists and school children and more rigorously conducted 
educational/training activities for military personnel. But how valuable are battlefield 
tours or staff rides to contemporary military officers […].”5 

 

Något av det som beskrivs i dessa texter kan likna våra former av vår egen variant av vad en 

fältövning är, som undervisningsmetod. Båda dessa skrifter analyseras i detta arbete. 

                                                           
3 William Glenn Robertson, red., staffride.pdf, First prin (Washington, D.C.: Library of Congress Cataloging-in-
Publication Data, 1987), doi:CMH pub. 20-21, no:D114.2:R43. En pedagogisk beskrivning av hur en fältövning 
genomförs med fokus på amerikanska inbördeskriget. I denna skrift poängteras, precis som vi gör i svensk 
officersutbildning att det finns olika former av undervisning i terrängen utan trupp och motståndare, dvs. teoretisk 
utbildning fast i fält, något som kan liknas vid våra fältövningar. 
4 Robertson, staffride.pdf. 
5  David Ian Hall, Defence Studies, red. Taylor & Francis, Defence Studies, 2005:e uppl., vol. 5 (Routledge, 2005). 
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2.  METOD 

2.1. Metodologiska ansatser 

Denna uppsats har en kvalitativ ansats och använder semistrukturerade djupintervjuer 

(intervjuer) och enkäter med öppna frågor (enkäter). Undersökningen kan ses ur både 

fenomenologisk6 och fenomenografisk7 perspektiv. Studien vill placera fältövning som 

undervisningsmetod tillsammans med tematisk utbildning och problembaserat lärande. För 

studien har en induktiv metod valts. 

”I en induktiv ansats drar forskaren generella slutsatser utifrån en mängd enskilda fall. 

Genom observationer och erfarenheter söker sig forskaren här till en slutsats. […] I 

motsats till detta utgår en deduktiv ansats från en allmän regel eller sanning, till 

exempel en viss teori, och utifrån denna härleder (deducerar) forskaren en hypotes eller 

ett påstående och undersöker om detta stämmer i ett eller flera enskilda fall.”8 

 

I forskningssammanhang är det inte ovanligt att undersökningarna glider mellan dessa båda 

metoder (induktiv och deduktiv) och innehåller delmängder av båda. Båda dessa metodologiska 

ansatser har sin del i studien, då studien bygger både på redan kända teorier som verifieras och 

utgående från observationer i form av slutsatser från undersökningar. 

För att skapa en förförståelse och få en djupare teorianknytning analyseras tidigare skrifter och 

litteratur (forskning) om fältövningar och staff rides, samt pedagogisk/didaktisk litteratur. För 

att erhålla en bred uppfattning om varför fältövning används som metod vid undervisningen vid 

FHS, genomfördes intervjuer av lärare vid FHS, samt undersökningar med hjälp av enkäter, med 

                                                           
6 Fenomenologi, d.v.s. utgår ifrån empiriskt material i stället för en teori, samhällsvetenskaplig forskning. 
Förståelseinriktning och induktivt förhållningssätt. Tolkning av upplevelser och sammanhang. Holistiskt 
tillvägagångssätt. Fejes, Andreas & Thornberg, Handbok I Kvalitativ Analys, sid. 106-119. 
7 Fenomenografi, d.v.s. inriktad på att beskriva människors sätt att förstå fenomen i sin omvärld. Bidrar till en 
djupare förståelse både av lärandet och hur man förstår omvärlden, som är ett resultat av lärandet. 
Fenomenografiska intervjuer är halvstrukturerade eller tematiska. Fejes, Andreas & Thornberg, Handbok I 
Kvalitativ Analys, sid. 122-133. 
8 Fejes, Andreas & Thornberg, Handbok i kvalitativ analys, sid. 23-24. 
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både studerande och lärare vid FHS. Då båda metoderna används i studien har ingen komplett 

hypotes beskrivits för att empiriskt bevisa resultatet. 

Data har samlats in med en kvalitativ metod, sju intervjuer och fyra enkäter, med 44 svarande. 

Valet av undersökningsgrupp har gjorts med bakgrund av litteraturstudier, förundersökning och 

egna erfarenheter. Syftet har varit att få en variationsbredd i svaren och datainsamlingen. 

Fältövning som undervisningsform används i huvudsak av militära lärare och officerare ur 

markarenan, som dessutom själva har deltagit i en fältövning tidigare, Detta innebär att den 

lärare som använder sig av fältövning som undervisningsmetod själv har deltagit i en sådan. 

Frågorna i intervjuer och enkäter försöker få svar på vilken uppfattning olika lärare och 

studerande har om fältövning som undervisningsmetod. 

 

2.2. Intervjuer 

Sju intervjuer har genomförts med lärare vid FHS Militärvetenskapliga institution. Dessa har 

genomförts som semistrukturerade djupintervjuer (intervjuer). 

Syftet med intervjuerna är att få fram den så kallade tysta kunskapen9 hos deltagarna, om 

fältövning som begrepp och vad denna undervisningsmetod innebär för dem som deltar i en 

fältövning. Intervjuerna genomförs efter en mall med intervjufrågor, men i huvudsak som ett 

fritt samtal om begreppet fältövning. Ett syfte med intervjuerna är att komplettera 

enkätundersökningen med de eventuella luckor som inte täcktes in av de statiska frågorna i 

enkäterna. Strävan är att få en större inblick i problemområdet och att få fram andra sidor som 

                                                           
9 Vetenskaplighet och beprövad erfarenhet skall kunna formuleras verbalt språkligt. Det relativt nya begreppet 
”tyst kunskap” har framställts som att det är dels uppdelat i färdighetskunskap och i förtrogenhetskunskap och 
som inte går att beskrivas med ord eller text, utan mera som något man utför eller gör med hjälp av erfarenhet och 
förtrogenhet. D.v.s. man gör en sak men har svårt att förklara hur det sker. T.ex. att cykla, att simma (flyta), tänka, 
osv. Färdighetskunskap och i förtrogenhetskunskap benämns som praxiskunskap som i sig är det samma som tyst 
kunskap, i motsats till påståendekunskap som är det som menas med vetenskaplighet och beprövad erfarenhet 
och som är beskrivet verbalt. Dessa båda fenomen hänger dock intimt samman. Se i Tillberg, Peter (red.), Dialoger: 
om yrkeskunnande och teknologi, FHS, Stockholm, 2002. 
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inte framkommit tidigare i litteratur och enkäter. Intervjuerna bandades efter informanternas 

samtycke i syfte att underlätta analysen av svaren och styrka undersökningens validitet. De 

intervjuade är anonyma i uppsatsen. Efter intervjuerna analyserades data och sammanfördes 

med enkäter och övrigt material. Arbetet redovisar viktigaste slutsatserna från dessa intervjuer 

och enkäter. 

 

2.3. Enkäter 

Fyra enkäter med öppna frågor (enkäter) har genomförts med personal från FHS Högre 

Stabsutbildning, HSU våren 2009 (18 st) med två enkäter, en före och en efter fältövningen. 

Lärare vid Krv Marksektionen våren 2011 (14 st), studerande vid Taktiska Stabskursen TSK 

hösten 2011 (12 st). Samma enkät användes till alla oavsett om man deltog från FHS eller FM.  

Studiens enkätfrågor baseras på egna erfarenheter, andra lärares synpunkter från testfrågor 

(före enkäterna) och ur litteraturen, där det gått att påvisa syftet med fältövning. 

 

2.4. Avgränsningar 
Studien kommer inte att handla om tematisk undervisning (Tema) i jämförelse med fältövning, 

trots att själva metoden fältövning kan bygga på ett tema. Metoden fältövning är i sig också en 

form av tematisk undervisning. Tematisk undervisning tas inte upp här, en anledning till detta 

är att ett tema i sig inte är en metod, utan temat är objektet som undervisningen kretsar kring. 

Ett tema eller tematisk undervisning bygger bl.a. på en ämnesintegrerad undervisning och med 

intensivstudier inom ett avgränsat område.10 Problembaserad undervisning är en metod liksom 

fallstudier. I detta arbete likställs fallstudier med casemetoden. 

                                                           
10 Henry Egidius, Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning (Lund: Studentlitteratur, 2006)., Ulf P Lundgren, 
Pedagogisk uppslagsbok : från A till Ö utan pekpinnar (Stockholm: Lärarförb. :, 1996)., Jan Nilsson, Tematisk 
undervisning (Lund: Studentlitteratur, 2007). 
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Helhetsbaserat lärande (HBL) uttryckte förr, FM:s pedagogiska grundsyn, ett för alla i FM 

verksamma gemensamt förhållningssätt till undervisning och som användes inom FM, inte som 

en metod, utan som en undervisningsfilosofi.11 

”HBL bygger på tre fundament: a) det moderna krigets krav, b) aktuell pedagogisk 

kunskap och c) konkreta praktiska erfarenheter av utbildning. […] modellen för 

planläggning, genomförande och uppföljning av utbildning, ”femstegsmodellen”, bygger 

på dessa senare praktiska erfarenheter.”12 

I boken Pedagogiska grunder 2006, finns inte längre begreppet HBL med. Därför kommer detta 

ämnesområde inte att tas upp ytterligare. Studien omfattar främst FHS militära personal. 

 

2.5. Teoretisk ram 

Kunskapssynen inom den militära undervisningen analyseras ur ett utbildningssociologiskt 

perspektiv, där det sociokulturella perspektivet har en central betydelse. 

”Valet står inte mellan huruvida människor lär sig något eller inte, utan vad de lär sig av 

de situationer de ingår i. Lärande i sig är inget problem […] Detta är ett grundläggande 

antagande i ett sociokulturellt perspektiv.” 13 

I det sociokulturella perspektivet finns människan i centrum som en både biologisk och social 

varelse. Människan har vissa grundförutsättningar att lära sig, inte bara en inbyggd strävan att 

utvecklas och lära sig utan att även förstå hur saker och ting förhåller sig. I grunden finns de 

fysiska och biologiska förutsättningarna för barns utveckling som efterhand övergår i sociala 

och kulturella betingelser. Människan är en social varelse och det är i dessa sammanhang 

denne lär sig förstå hur omvärlden fungerar., främst genom arbete i grupp. 

                                                           
11 Mikael (1) Lindholm, Pedagogiska grunder. (Stockholm: Försvarsmakten, 2000)., sid 3 och 6. 
12 Lindholm, Pedagogiska grunder (2000)., sid 230. 
13 Roger Säljö, Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm: Norstedts, 2010), sid. 28. 
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”När vi kommer in på frågor om kommunikation, tänkande och omvärldsuppfattning, 

har vi således inte längre att göra med naturbundna processer och förlopp, utan med en 

utveckling som sker inom ramen för sociokulturella betingelser […] hur människor 

tillgodogör sig färdigheter, förståelse och kunskaper som är skapade och 

kommunicerade genom kultur, […].”14 

Människans förmåga att kommunicera är avgörande för fortsatt kunskapsutveckling. Att kunna 

kommunicera i olika sociala sammanhang ökar möjligheten av individens lärande och sociala 

förmåga. 

”I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling blir därför 

kommunikativa processer helt centrala. Det är genom kommunikation som individen blir 

delaktig i kunskaper och färdigheter. Det genom att höra vad andra talar om och hur de 

föreställer sig världen, som barnet blir medvetet om vad som är intressant och 

värdefullt att urskilja ur den mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i varje 

situation. Barnet föds på detta sätt in i interaktiva och kommunikativa förlopp som 

redan pågår och i dessa förlopp finns perspektiv på och förhållningssätt till omvärlden 

redan inbyggda.”15 

I den militära undervisningen är det inte bara frågan om att inneha kunskaper och färdigheter 

inom olika områden som exempelvis teknik, taktik eller strategi, utan det gäller att behärska 

konsten att använda de olika komponenterna i olika givna sammanhang. 

”[…] att kunna något (läsa, räkna, skriva, rita och så vidare) innebär oftast att man 

behärskar en kommunikativ praktik och denna praktik innehåller också i allmänhet 

någon form av fysisk verksamhet. Mänskliga praktiker är nämligen i de flesta fall såväl 

kommunikativa som fysiska. Att kunna spela schack, exempelvis, innebär inte enbart att 

man kan flytta pjäserna över brädet, utan att man känner de regler och taktiska grepp 

                                                           
14 Säljö, Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv, sid. 36. 
15 Säljö, Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv, sid. 37. 
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som gör att man kan spela. Dessa regler och taktiska kunskaper är språkliga […] till sin 

karaktär. Men samtidigt förutsätter naturligtvis schackspel att man utför vissa fysiska 

rörelser. Att behärska en vetenskaplig princip eller teori om materian eller evolution, är 

att ha insikt i en kommunikativ praktik […].”16 

Att ha insikt om och kunna använda olika metoder i den militära undervisningen, varav 

fältövning är en metod, ökar den sammanlagda sociokulturella förståelsen och den 

gemensamma kunskapsbanken blir därmed större. Om man nyttjar ett sociokulturellt 

perspektiv knyts sammanhang i olika verksamhet till kunskaper och färdigheter. De inblandade 

definierar vad som ska göras utifrån situationen som de upplever.”17 

 

Bild 1: Metod att nå kunskap från teori (problem) till praktik (forskning).18 

                                                           
16 Säljö, Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv, sid.37. 
17 Säljö, Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv, sid. 37. 
18 Wayne C. Booth, Forskning och skrivande : konsten att skriva enkelt och effektivt (Lund: Studentlitteratur, 2004), 
sid. 68. (En utveckling av figur 4.1). 
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3.  PEDAGOGISKA TEORIER 

3.1. Definitioner och begrepp 
Först några klarlägganden som kan verka distraherande vid studierna av pedagogisk/didaktisk 

litteratur. Exempelvis blandas ibland begreppen undervisningsmetod och undervisningsform. 

Nordquist och Eriksson (2005) beskriver case som en undervisningsform och inte en metod och 

menar att en metod kan innehålla olika former19. Som jämförelse påvisas i denna studie, att 

fältövning benämns som en undervisningsmetod20, som i sig kan innehålla många olika former 

av genomförande. 

I den pedagogiska litteraturen blandas begreppen problembaserat lärande (PBL), 

problembaserad inlärning (PBI), Problembaserad undervisning (PBU) erfarenhetsbaserat 

lärande (EBL), Upplevelsebaserat lärande (UBL) och helhetsbaserat lärande (HBL). Studien 

definierar begreppen med hjälp av litteratur och beskriver dessa metoder i förhållande till 

fältövning som undervisningsmetod. 

 

3.2. Erfarenhetsbaserat lärande (EBL) 

Erfarenhetsbaserat lärande tas upp av Marianne Döös i texten Lärande som handling och 

relation (2005) i Bron och Wilhelmson (red.). 

”Att lära av erfarenhet innebär att lära såväl genom görande och handledande som 

genom tänkande och reflexion. Med utgångspunkt hos Lewin, Dewey och Piaget 
                                                           
19 Jonas Nordquist och Björn E Eriksson, ”Att undervisa i case”, i Lärprocesser i högre utbildning, red. Agnieszka 
Bron och Lena Wilhelmson (Stockholm: Liber, 2005), sid. 172 ff. 
20 Enligt skollagen är definitionen att utbildning omfattar den totala verksamheten i en skola och undervisning är 
den lärarledda delen av verksamheten i skolan (SOU 2002:121, kap 5.5.3., sid. 156 ff.). Tidigare användning av 
begreppen innebar exempelvis att utbildning ansågs som ett mer övergripande begrepp av bildning, planering och 
genomförande av undervisning. Med undervisning avsågs så kallad katederundervisning eller enbart föreläsningar. 
Numera avses undervisning omfatta alla olika former av undervisning där det är frågan om lärarledd verksamhet, 
där läraren har planerat och tagit fram undervisningssituationen för den studerande och detta kan vara en 
kombination av olika verksamheter som de studerande bedriver inom sitt ämne eller kurs, exempelvis genom 
grupparbeten, seminarier, självstudier eller föreläsningar. 
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beskriver Kolb (1984) lärprocessen med hjälp av två dimensioner som båda krävs för en 

god lärprocess.”21 

David Kolbs modell är kanske den mest kända avseende lärprocesser som berör erfarenheter 

kopplat till lärande och kunskap. Kolb beskriver lärandet som en ständigt pågående företeelse 

eller process. Kolb beskriver den som en tvådimensionell figur med två huvudingredienser. Den 

första delen innebär en ingrediens där människan tar tag i erfarenheten eller kunskapen. Den 

andra innebär att genom reflektion omvandla nyvunna kunskaperna till egna. Det tredje steget 

innebär överföring av kunskapen till egen erfarenhet. Det sista steget innebär 

experimenterande för att på detta sätt får ny kunskap. Det viktiga i erfarenhetsbaserat lärande 

är att lärsituationen utgår från de studerandes egna erfarenheter och upplevelser i 

lärsituationen.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Kolbs bild av en modell för lärande. 

 

                                                           
21 Marianne Döös, ”Lärande som handling och relation”, i Lärprocesser i högre utbildning, red. Agnieszka Bron och 
Lena Wilhelmsson (Stockholm: Liber, 2005). sid. 83. 
22 Döös, ”Lärande som handling och relation”. (2005), sid. 84-85. 



FÖ RS V ARS HÖ GSK O LA N  2017-02-27 Sid 15 (49) 
Jarmo Perkola  
 Självständigt arbete 

Fältövn_C_15Hp_Perkola_2017_03_08 
2017-03-28 : 11:02 

3.3. Upplevelsebaserat lärande (UBL) 
Upplevelsebaserat lärande (UBL) är ingen vedertagen metod i genomförandet av fältövningar, 

utan endast ett verktyg för att möjliggöra och skapa en startpunkt för lärandet. Lärandet i UBL 

sker efter upplevelsen under den efterföljande diskussionen23 och där upplevelsen i sig utgör 

lärandemålen, vilket inte sker med fältövning som metod, eftersom man i en fältövning inte kan 

resa i bakåt eller framåt i tiden i verklig bemärkelse. Exempel på ett upplevelsebaserat 

lärandemål kan vara en studieresa till ett annat land, där upplevelserna diskuteras och 

analyseras efterhand som man upplever dem tillsammans.  I en fältövning finns inga verkliga 

förband med, upplevelsen blir mer av fiktiv och teoretisk natur. Det man upplever är terrängen 

och rummet i nutid. Inte det som faktiskt har hänt i ett scenario, därför är UBL inte i centrum 

vid en fältövning, utan det som är i centrum är PBL. Det finns några väsentliga skillnader mellan 

erfarenhetsbaserat lärande (EBL) och upplevelsebaserat lärande. EBL utgår från tidigare 

erfarenheter och upplevelser som man har tillsammans eller enskilt, beroende på om 

lärprocessen skall genomföras i grupp eller enskilt. Den stora skillnaden är framförallt 

tidsförhållandena, där erfarenhetsbaserat lärande utgår ifrån tidigare erfarenheter och inlärda 

mönster, beteenden och kunskaper, medan det upplevelsebaserade lärandet utgår ifrån nyligen 

upplevda händelser eller något man i studiegruppen upplever tillsammans och där man utgår 

ifrån den specifika upplevelsen i undervisningssituationen. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Lindholm, Pedagogiska grunder. (2006), sid. 414-415. 
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Bild 3: Cykel i den upplevelsebaserade undervisningssituationen. 24  

 

UBL är en form av lärande som går ut på att de studerande utsätts för, eller är med om, en 

upplevelse, som de sedan kan relatera till under fortsatt undervisning. Ofta kan denna 

upplevelse vara en startpunkt i ett tema, ett fall, i form av fallstudier eller ett projekt som man 

avser studera. Efter upplevelsen bearbetas detta av de studerande tillsammans med läraren 

och fortsatt undervisningsbehov klargörs. Därefter genomförs undervisning efter behoven som 

analyserades efter upplevelsen. De studerande får då en djupare insikt i, och förståelse för hur 

undervisningen bedrivs. 

”Den upplevelsebaserade metoden kan ge en förbättrad handlingsberedskap och ökad 

förståelse för sammanhangen bakom utbildningen.”25 

Däremot är det inte säkert att upplevelsen som både de studerande och läraren är med om blir 

jämförbar med varandras intryck. Alla människor upplever med sina sinnen olika saker och 

detta kan medföra att när studierna inleds efter en upplevelsebaserad metod, befinner sig alla 

                                                           
24 Lindholm, Pedagogiska grunder. (2006), sid. 414. 
25 Lindholm, Pedagogiska grunder. (2006), sid. 415. 
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individer på olika startpunkter. Därför är analysmomentet efter en upplevelsebaserad inledning 

viktig, så att samma slutsatser och referensramar skapas genom aktiv diskussion och 

grupparbeten. 

”Det är alltså inte säker, eller ens sannolikt att den studerande uppfattar och bedömer 

’upplevelsen’ på samma sätt som läraren, eftersom referensramarna är så olika.”26  

Denna undervisningsmetod är inte tillämpbar på fältövning som metod, alltså tvärt emot det 

som påstås i en uppsats27 från FHS som just beskriver att en fältövning är inget annat än 

upplevelsebaserat lärande. Detta påvisar än mer vikten och betydelsen av att klarlägga och 

definiera begreppen korrekt. 

 

3.4. Problembaserat lärande (PBL) 
Även om begreppet PBU är vedertaget inom t.ex. den psykologiska barn- och ungdomsvården28 

används inte detta begrepp här, utan vedertaget begrepp just nu är att använda 

problembaserat lärande (PBL). 

”PBL kom till Sverige i början av 1980-talet. Vi hade ännu inte ordet ”lärande” utan 

använde termen ”inlärning” och översatte PBL med PBI – problembaserad inlärning. Vid 

mitten av 1990-talet hade vi fått ordet lärande och då föreföll det naturligt att ändra 

beteckningen till problembaserat lärande (Egidius, 1999).”29 

Det som utmärker problembaserat lärande i jämförelse med fältövning som 

undervisningsmetod är att båda metoderna bygger på att lösa ett problem, en ”tankenöt” 

verklig eller fiktiv sådan. PBL utgår från ett problemlösande, med arbete i grupp, där studenten 

söker svar som det centrala i lärsituationen. Lärarens roll är mer av handledande karaktär. En 

                                                           
26 Lindholm, Pedagogiska grunder. (2006), sid. 415. 
27 Johan Abrahamsson, FHS, Från Teori till Praktik - En Uppsats Om Fältövningarnas Betydelse För 
Officersprogrammet, OP 07-10, vol. C-Uppsats (FHS 2010). sid. 7-12 och 18-23. 
28 Henry (1) Egidius, Pedagogik för 2000-talet (Stockholm: Natur och kultur, 2002)., sid. 36. 
29 Egidius, Pedagogik för 2000-talet., sid. 197. 
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underliggande tanke är att de studerande skall lära sig att lära sig själva och att utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt till kunskap.30 

Det är också ofta så att det är arbetet med problemet i sig, som är själva lärprocessen, inte 

lösningen eller svaret i sig, vilket är skillnaden mellan fältövning och PBL. 

”Den människosyn som PBL präglas av är att den studerande själv söker och skaffar sig 

kunskap och kompetens.  Eftersom PBL inte enbart är en metod utan även är ett 

förhållningssätt till lärande gäller det att hitta teoretiska ansatser som ser de studerande 

som aktiva och ansvarstagande. Den kunskapssyn som PBL hör hemma i synliggörs i 

litteraturen genom flera olika teorier. Även om ingen teoretiker använder sig av PBL-

begreppet kan man skönja det förhållningssätt till lärande som PBL utgår ifrån genom 

den kunskapssyn som finns beskrivet hos Piaget, Dewey, Pierce och Mead.”31 

Detta harmonierar med fältövning som metod, med ett undantag. Fältövning är en metod och 

inte ett förhållningssätt till undervisning. John Dewey och hans pragmatiska filosofi, kan ses 

som en metod att lösa vetenskapliga och vardagliga problem. 

”Det kännetecknande för pragmatismen är fokuseringen på en idés eller teoris praktiska 

konsekvenser: dess värde […] vid lösning av problem”.32 

Problemlösning används frekvent vid fältövningar, men endast som en del i lärprocessen. 

”I PBL är det problem och uppgifter som sätts i fokus, inte ett ämnesinnehåll eller kapitel 

i läroböcker och kursböcker. Schemalagda timmar för PBL används till att låta 

studenterna träna sig att lösa den typ av uppgifter som lärandet går ut på, konstigt nog, 

                                                           
30 Ewa Olstedt, ”Problembaserat lärande”, i Lärprocesser i högre utbildning, red. Agnieszka Bron och Lena 
Wilhelmson (Stockholm: Liber, 2005)., sid. 166. 
31 Olstedt, ”Problembaserat lärande”., sid. 167. 
32 Christer Stensmo, Pedagogisk filosofi (Lund: Studentlitteratur, 2007)., sid. 201. 
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kan man tycka, innan de fått de kunskaper som behövs. Men det är just detta som är 

poängen.”33 

När de studerande utsätts för ett problem, skall de själva finna ut hur de skall lösa detta och 

vilka kunskaper som de behöver. De söker svar genom studier, observationer, laborationer, 

studiebesök och undersökningar av olika slag. Läraren fungerar som handledare, mentor eller 

”coach”. Läraren stöttar med förslag och idéer om hur de studerande kan söka information och 

kunskap. Undervisningen kommer efter själva problemställningen. Det är orsaken till att 

metoden kallas problembaserat lärande och inte kan jämföras med exempelvis 

tillämpningsövningar eller upplevelsebaserat lärande. Tillämpningsövningar utgörs av övningar 

som genomförs efter att de studerande erhållit en nödvändig och erforderlig grund av 

kunskaper och färdigheter för att pröva sina kunskaper med tillämpade metoder. 

”Med tillämpade metoder skapas förutsättningar för att utveckla förmågan till effektiv 

handling i oklara (extrema) situationer, dvs. öppna problem.”34 

Problemet i sig är grunden i undervisningsmetoden, allt utgår utifrån denna. Därvid kan 

fältövning som undervisningsmetod, enligt definitionen, inte jämföras med PBL. 

 

3.5. Fallstudier och casemetod 
Här följer några sätt att förklara vad fallstudier (casemetod på engelska) innebär, i syfte att 

kunna jämföra detta med fältövning som undervisningsmetod. Ett vanligt sätt att genomföra 

fallstudier är att undervisningen grundar sig på ett problem som skall lösas, några 

frågeställningar och kanske en portfolio35, där de studerande samlar material från sitt eget 

lärande och sin progression mot lärandemålen. Enligt Nordquist och Eriksson (2005) är det 

gemensamma för alla former av fallstudier (caseundervisning) att undervisningen utgår från ett 

                                                           
33 Egidius, Pedagogik för 2000-talet. (2002), sid. 198. 
34 Lindholm, Pedagogiska grunder.( 2006), sid. 414. 
35 Se även om begreppet meritportföljer i Christina Gustafsson, Att arbeta i högskolan : utmaningar och 
möjligheter (Lund: Studentlitteratur, 2006)., sid. 168-169. 
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konkret fall.36 Det som är problemet när vi diskuterar olika typer av undervisningsmetoder och 

jämför begreppen fallstudier och casemetod med andra metoder och översätter detta till 

fallstudier, är att det ofta blir feltolkningar. Som undervisningsmetod, att arbeta med ett 

specifikt fall, bör kallas för casemetod och inte fallstudier, eftersom begreppet fallstudier redan 

finns inom forskningen, när man genomför forskning som inbegriper fallstudier. Nordquist och 

Eriksson (2005) påpekar att det inte finns en specifik metod som kan kallas för casemetod, utan 

att det finns flera olika metoder som kan benämnas casemetod i undervisning. För att få kallas 

casemetod måste flera viktiga villkor vara uppfyllda.37 

• ”Ett case ska vara ”open-ended”, det vill säga, caset måste ha mer än en plausibel 

tolkning. Caset får inte inbjuda till övningar av typen ”gissa svaret”. 

• Ett case måste kunna tolkas genom flera olika perspektiv som därmed leder till 

olika slutsatser. 

• Ett case måste skrivas utifrån en aktörs perspektiv och därför är ett case alltid en 

subjektiv betraktelse ur en persons synvinkel 

• Ett case är alltid en situation som en person befinner sig i och därmed blir 

lärandetsituationsbundet, kontextualiserat och placerat i relation till tidigare 

erfarenheter hos den enskilde.”38 

 

Om hänsyn tas till ovanstående punkter som krav på att en undervisningsmetod skall få kallas 

för case, så kan det anses att fältövning som undervisningsmetod kan ansluta sig till en av 

                                                           
36 Nordquist och Eriksson, ”Att undervisa i case”. (2005), sid. 172 ff. 
37 Det finns ett nationellt case-centrum som skall värna om och utveckla denna form av undervisningsmetod. SOU 
2001:13, Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen : betänkande (Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, 
2001). Ett nationellt centrum för utveckling av casemetodik i Sverige inrättades 1992. Rådets finansiering 
upphörde 1995, men verksamheten fortsätter internt inom Stockholms universitet. 
38 Nordquist och Eriksson, ”Att undervisa i case”. (2005), sid. 172. 
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formerna för att få kallas för casemetod. Fältövning som undervisningsmetod innebär bl.a. att 

samma krav ställs på undervisningsmetoden som för case ovan.39 

Casestudier är studier av ett fenomen, något som händer eller något som har hänt. 

”Skillnaden mellan casemetod och PBL är inte stor men ändå uppenbar […]. I PBL gäller 

det att förklara fenomen eller händelseförlopp som ter sig gåtfullt. En gruppdeltagare 

är ordförande och läraren sitter bredvid som handledare. I Casemetodik är det läraren 

som leder sammanträdena.”40 

I casemetoden bygger lärandet på att de studerande, gemensamt med läraren, analyserar 

komplexa situationer, diskuterar och argumenterar sakligt med faktaunderlag och lär sig att 

beakta andras alternativa sätt att tolka situationer. Fallstudie är inte casemetodik. Casemetodik 

är en pedagogisk undervisningsform, fallstudier är empirisk forskning. Fältövning kan vara både 

fallstudier och casemetodik, beroende på vad syftet med den specifika fältövningen är. 

                                                           
39 Fallstudier jämställs med Casemetod (Case study). I Sverige har vi haft olika tillämpningar av dessa begrepp. 
Fallstudier, eng. case study eller event, omvänt är case översatt till svenska fall, händelse, ex case history- 
historiska fakta om fallet (Engelsk-Svenska Ordboken (Solna: Esselte studium, 1983. Bo Svensén mfl, 1983. sid 76.) 
Anledningen till att man använder ordet ’Casemetodik’ i stället för en svensk översättning (”fallmetod”) är för att 
markera att det är fråga om en speciell metod som utformades vid Harvard Business School på 1910- och 20-talet. 
(Egidius, Pedagogik för 2000-talet., sid. 204). 
40 Egidius, Pedagogik för 2000-talet., sid. 204. 
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3.6. Fältövningens verktyg – Applexet 
Benämningen ”Applex” eller ”applikatoriskt exempel”, finns inte i svenska akademins ordlista. 

Härledning måste ske till exempelvis applikation eller applicera. Applicera = anbringa, tillämpa, 

applikation = påläggning, tillämpning foga in. Att applicera är att foga in eller tillämpa i nytt 

sammanhang, applikatoriskt kommer från att applicera. 41 Ett applikatoriskt exempel är alltså 

inte en metod utan ett exempel som man avser att infoga eller tillämpa sina kunskaper och 

färdigheter i ett nytt sammanhang. Som studerande kanske man erhållit grundläggande 

kunskaper inom något område och med applexet kan man tillämpa dessa i nya sammanhang 

och på detta viset nå djupare insikt. Applexet är alltså inte en metod utan ett verktyg. Som 

tidigare beskrivits används begreppet fallstudie i samma betydelse som ett taktiskt 

applikatoriskt exempel d.v.s. applex. Applexet är verktyget, metoden är fältövning som 

använder applexet som underlag. Fallet (applexet) kan aldrig utgöra metoden (handlingen) lika 

lite som fallet kan utgöra resultatet. Det är fallet som studeras och deduceras. Det skulle kunna 

uttryckas som att; applexet (fallet) är själva hypotesen, metoden är att pröva denna med 

metoden fältövning. 

Ett Applex, är ett exempel (case, fall, slag, krig, batalj) som baseras på en verklig händelse ur 

historien, exempelvis ett krig, ett slag, en batalj, eller något som inträffat mellan två eller flera 

olika kontrahenter. Applexet kan också vara fiktivt, d.v.s. påhittat av läraren, där läraren skapat 

ett scenario, ett dilemma eller en problemställning att utgå ifrån. Applexet kan också vara både 

verklighetsbaserat och fiktivt. Exempelvis kan ett applex grunda sig på ett historiskt slag, där 

scenariot är hämtat ur verkligheten, platserna och kontrahenterna. Styrkorna är 

omformulerade med nytt innehåll, men med bibehållna samma grundförutsättningar. På detta 

sätt kan studerande utsättas för ett fiktivt applex, som har en verklighetsbakgrund, man 

studerar alltså ett fiktivt scenario, men med autentisk bakgrund och kan alltså efter 

                                                           
41 Nordstedts svensk-franska ordbok 43000 ord och fraser (Stockholm: Norstedt, u.å.). sid. 29 och Svenska 
akademiens ordlista över svenska språket. (Stockholm: Norstedts ordbok [distributör], 1998). sid. 29 och 
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista, sid. 31. 
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genomförda studier även studera de reella resultaten från verkligheten, eftersom applexet har 

en verklig händelsekedja. De studerande kan på detta sätt få svar på problemformuleringar. 

Enligt Nordquist och Eriksson (2005), används fallstudier för olika syften, dessa är: 

• ”Överföra fakta till studenterna, 

• Koppla samman teori och praktik. 

• Förbättra studenternas förmåga att fatta beslut. 

• Förbättra studenternas förmåga att göra överväganden och försvara sina positioner i en 

diskussion 

• Träna kritiskt tänkande. 

• Förbättra studenternas presentationsförmåga och förhandlingsteknik (retorik). 

• Öva studenterna i reflektion. 

• Presentera hur komplex verkligheten kan vara.”42 

Vidare diskuteras om ett case måste vara autentiskt eller inte, jämfört med fältövning som 

undervisningsmetod, så kan det taktiska applikatoriska exemplet (applexet)43, som fältövningen 

grundar sig på vara antingen autentiskt, fiktivt eller både och. Själva begreppet applex kan 

enkelt översättas med fall, vilket även är det samma som fallstudier. 

Det viktigaste incitamentet att använda fallstudier som utbildningsmetod är att reflektera över 

syftet med att använda metoden. Det centrala i fallstudierna (caseundervisningen) är 

seminariet, diskussionerna och av läraren förberedda problemområden, frågor och 

utgångspunkter för seminarierna och diskussionerna.44 Detta gäller även fältövningen som 

undervisningsmetod. Kortfattat kan man uttrycka sig som att, vid en fältövning flyttar man 

klassrummets seminariediskussion utomhus och genomför fältövningen utanför 

föreläsningssalen. Dock måste påpekas att man inte alls behöver vara utomhus för att 

                                                           
42 Nordquist och Eriksson, ”Att undervisa i case”., sid. 173. 
43 Ett applex är en militär term, förkortning av fackspråk, egentligen applikatoriskt taktikexempel. 
44 Nordquist och Eriksson, ”Att undervisa i case”., sid. 175. 
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genomföra en fältövning, trots att detta är en viktig del i just fältövning som 

undervisningsmetod. 

I en studiehandledning från Blekinge Högskola för undervisning med casemetoden för digitala 

medier hösten 2006, definieras case som att;  

”Det handlar om en verklighetsbaserad situation, vanligen en beskrivning i ett case av 

någonting som har inträffat. S. k. field cases, där materialet är inhämtat genom 

fältstudier, betraktas av de flesta som överlägsna på grund av sin höga grad av 

realism.”45 

Vidare står i studiehandledningen beskrivet att casemetoden bidrar till kreativitet och stimulans 

till självständigt tänkande, övning i problemlösningsförmåga och träning i beslutsfattande. Allt 

detta ovanstående kan mycket väl även sägas om fältövning som metod både avseende 

studerandet av i fältövningen förekommande applexet, vare sig det är en verklig händelse eller 

ett fiktivt scenario. Vid ett fiktivt applex som bygger på ett fiktivt scenario sker sökandet efter 

rätt svar eller korrekt beslut, utifrån allmänna principer och riktlinjer för den aktuella 

fältövningen som studeras. 

Sammanfattningsvis är fältövning som undervisningsmetod jämförbar med fallstudier med 

inslag av problembaserat lärande, där man arbetar med att applex (fall). 

 

                                                           
45 Blekinge Högskola 2006, Studiehandledning. 
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4. STUDIE 
 

4.1. Urval 
Urvalet av deltagare i intervjuer och enkäter är hämtat från FHS, då dessa utgjort ett bra 

tvärsnitt av militärer normalt verksamma på olika platser i Sverige, med erfarenhet från både 

militära skolor, utlandstjänst, lärarroller, samt studerande vid FHS. Urvalet av deltagare till 

intervjuerna valdes med hänsyn till deras erfarenheter av att själva tidigare deltagit i 

fältövningar och upplevt fältövning som undervisningsmetod. Detta val är främst gjort för att 

underlätta startprocessen i diskursen kring olika undervisningsmetoder, som förståelsen av PBL, 

Casemetodik, etc. Dessutom valdes intervjudeltagarna så att de representerade olika 

försvarsgrenar, Armén, Marinen och Flyget. Det visade sig också att de intervjuade hade även 

andra ämnesinriktningar som sina specialområden, som t.ex. militärteknik, operationskonst och 

strategi samt allmäntaktik. 

Deltagarna till enkätundersökningarna (44 st) valdes slumpvis bland olika kurser. Kurserna var 

FHS Högre Stabsutbildning, HSU våren 2009 (18 st) med två enkäter, en före och en efter 

fältövningen. Lärare vid Krv Marksektionen våren 2011 (14 st), studerande vid Taktiska 

Stabskursen TSK hösten 2011 (12 st).  

Deltagarna till intervjuerna (7 st) valdes slumpvis bland lärare vid FHS, men med en spridning av 

två individer som representerade vardera mark-, sjö och luftstridskrafterna, samt en 

reservofficer. 

 

4.2. Kritisk materialdiskussion 
Avseende intervjuerna, kunde dessa varit betydligt fler än sju stycken, trots att dessa kan sägas 

representera ett relevant omfång av militära lärare vid FHS. Intervjufrågorna med svaren kan 

härledas till att respondenterna hade en bakgrund som innebar att de redan hade förkunskaper 

om vad en fältövning är eller borde vara. Som respondenter kunde även individer utan 
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förkunskaper om fältövningar valts, med risk för ringa informativt innehåll för undersökningen. 

Deltagarna i enkäterna representerade främst markstridskrafterna, varför en tendens med 

erfarenheter enbart från marktaktik kan föreligga. Hänsyn har tagits till detta i analysen och 

slutsatserna. Civila lärare har inte prioriterats, eftersom dessa har begränsad erfarenhet från 

fältövning som metod. Endast en civil lärare (reservofficer) har intervjuats. Syftet är att studera 

fältövning som fenomen och inte enbart förklara undervisningsmetoden. 

Enkätundersökningarna företräder ett brett omfång av militära studerande vid FHS, d.v.s. 

studerande som befinner sig på olika lärandenivåer i sin utbildning46, samt en enkät med 

reservofficerare, som kan sägas representera både militära och civila kompetenser. 

Undersökningens intervjufrågor och enkäternas djup och omfattning kan diskuteras. Frågorna 

kanske kan omformuleras för att ge tydligare och djupare svar. 

Fråga 3 i enkäten, har i efterhand visat sig vara relativt svår att svara på, p.g.a. otydlig 

beskrivning av förutsättningen i frågan. Denna fråga har vid intervjun preciserats, så att den 

berör den svarandes egna erfarenheter och vad denna upplevt som deltagare i en fältövning, 

antingen som studerande eller som lärare. 

Fråga 5 i enkäten, har visat sig vara otydligt formulerad, varför den formulerats om under 

intervjun bl.a. till en enkel förklaring av dessa teorier, så att den svarande haft något att förhålla 

sig till. Krigföringens teorier är ett brett begrepp och kanske borde omformulerats helt. Men 

denna har ändå valts att behållas eftersom den tack vare till breda perspektiv även kan ge 

större utrymme för de svarande att expandera sina svar kring. 

Underlaget till fråga 1 i enkäten och intervjun, har varit att den tillfrågade själv tidigare deltagit 

som studerande eller som lärare vid en fältövning och kan basera sina svar på denna 

erfarenhet.  

Hänsyn har tagits till dessa svagheter vid analysen av svaren i enkäten och slutsatserna. 

 
                                                           
46 Officersprogrammet (OP), Stabsutbildningen (SU), Taktiska Stabskursen (TSK) och Högre Stabsutbildning (HSU). 
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4.3. Resultat av intervjuerna 

Resultat och slutsatser är bl.a. att en lärares bakgrund och sociala situation, dennes kompetens 

och erfarenheter har betydelse för hur denne väljer att undervisa och vilka metoder som väljs. 

Det kan också finnas ”inbyggda” beteenden och normer och värderingar för hur man ”alltid” 

har gjort olika saker inom militär undervisning. Det har också visat sig att det inom olika 

vapengrenar finns olika synsätt på pedagogiken och metoden. Det kan också skilja sig mellan 

(och inom) vapengrenarnas habitus, sociala fält, symboliskt och kulturellt kapital47. En viss 

betydelse har även lärarens pedagogiska grundsyn. 

Samtliga intervjuade har deltagit i en eller flera fältövningar tidigare. De har med andra ord 

egen erfarenhet av genomförandet av dessa. Några har erfarenheter från både lärar- och 

studerandeperspektiv. Några har deltagit i flera fältövningar på olika ledningsnivåer, allt ifrån 

plutonchefsnivån till bataljons- och brigadledningsnivån. Dessutom har några deltagit i 

fältövningar där applexet eller scenariot varit på både operativ-, kår- och strategisk- till 

arménivå. Någon av de intervjuade jämställer fältövningsmetodiken med något som för 

benämndes ”spika-måla-reka – metoden” i FM utbildningssystem. Denna metod finns för övrigt 

kvar enligt Pedagogiska grunder48, men är inte föremål för detta arbete49. 

De flesta definierar fältövningsmetoden som problemlösning av taktiska tankenötter på olika 

ledningsnivåer. Fältövningsmetoden innefattar alla undervisnings-metoder i en och samma. Det 

finns möjlighet att ”åka hiss” mellan olika ledningsnivåer och ”rullband” mellan olika ämnen, 

funktioner och förmågor. Fältövning lämpar sig bra med tematisering. Flera ämnesområden kan 

samlas under samma fältövning och det finns möjlighet till en syntes av alla ämnen i 

undervisningen. Det skulle kunna vara en bra examinationsform, fast då krävs förtydliganden 

avseende hur man examinerar och hur man säkerställer varje enskilt resultat under en 

fältövning. 
                                                           
47 Donald Broady, ”Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg”, Skeptronhäften 15, nr 15 (1998). 
48 Lindholm, Pedagogiska grunder.(2006), sid. 433. 
49 Denna ”Spika-Måla-Reka”-metod jämförs inte med Fältövning som metod, då detta bör härledas till del av 
fältövning som exempelvis spelmoment, övning eller sk. kaderövning. 
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Krigsvetenskapliga sektionen för marktaktik är den sektion som mest frekvent använder sig av 

fältövning som undervisningsmetod vid FHS. Den största anledningen till varför det är så, beror 

enligt intervjuerna på att de verksamma lärarna vid marksektionen själva har positiva 

erfarenheter från att själva ha deltagit i och organiserat fältövningar på olika nivåer. Lärarna 

känner en förtrogenhet och en säkerhet i hur en fältövning är uppbyggd. Det finns en 

färdighets- och förtrogenhetskunskap hos de lärare som nyttjar fältövning som 

undervisningsmetod, man vet innebörden och innehar en form av praxiskunskap avseende 

fältövning som metod. De lärare som väljer bort fältövning som metod gör det av praktiska skäl, 

t.ex. beroende på hög arbetsbelastning. 

”Det kräver för mycket tid, förberedelser, resurser och engagemang från läraren för att 

genomföra en fältövning, då är det lättare att genomföra en föreläsning som riktar sig mot 

lärandemålen.”50 

”Fältövning kräver förberedelsetid och engagemang. Vissa ser det svårt att skapa de 

undervisningssituationer som krävs för en fältövning. Att våga släppa den undervisande 

delen av lärarrollen och ha förtroende för de studerandes inneboende kunskaper. Lärande 

miljöer är inte föreläsningssalen utan det verkliga fältet.”51 

De militära lärarna för också över kunskaper och färdigheter kanske omedvetet mellan 

varandra då de ofta deltar på varandras fältövningar i skiftande miljöer och områden. 

”Det är väldigt varierande undervisningsmiljöer, man minns oftast allt från dessa 

fältövningar. Ena stunden deltar man som lärare på en fältövning i Norrland, på vintern i 

minus 30 grader med massor av snö. Nästa stund är man med som studerande och står på 

’Napoleonhöjden’ i Belgien eller studerar landstigningen i värmen i Salerno i Italien. 

Undervisningssituationerna skiftar både till tema, syfte och militärgeografi. Ena stunden 

använder man sig av ett fiktivt applex och i nästa ett som var tänkt som krigsplan i Övre 

                                                           
50 Svar från intervju 2013-03-05. 
51 Svar från intervju 2016-10-06. 
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Norrland på 1980-talet. Det är ibland svårt att avgöra vad som är fiktivt och vad som kan ha 

hänt, vilket är bra betingelser för undervisning i verklighetsnära miljöer.”52 

Dessa överförda kunskaper och erfarenheter bildar både det sociala fält som läraren verkar i, 

exempelvis inom marksektionen. Lärarna får också med sig det habitus och det sociala 

kunskapskapital som krävs för att ta steget ut och genomföra och delta i fältövningar som 

undervisningsmetod. Ingen av de intervjuade har genomfört en fältövning som lärare, utan att 

själv deltagit i en eller flera fältövningar först som studerande. Ingen har organiserat eller 

använt fältövning som metod som kursansvarig innan de själva deltagit som lärare eller 

studerande i en fältövning som arrangerats av någon annan först. Detta tyder på att för att 

organisera och genomföra en fältövning som lärare, eller kursansvarig, krävs en viss 

färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap hos de ansvariga lärarna. 

”För att genomföra fältövning som lärare eller kursansvarig måste man ha ett visst mått 

av erfarenhet, både pedagogiskt och organisatoriskt. Det går inte att läsa sig till 

teoretiskt hur man organiserar och genomför en fältövning, man måste delta och lära 

sig hantverket både som studerande och lärare […].”53 

En fältövning bygger på att även de studerande har förberett sig så att diskussionerna och 

seminarierna på plats blir givande för alla. Under fältövningen besöks ett antal ”spelplatser”. 

Med ”spelplatser” avses platser i terrängen som är av stor betydelse för applexet eller verkliga 

händelser i terrängen som besöks. På dessa platser genomförs seminarier. Seminarierna 

förbereds och leds av de studerande. Seminarierna ger en möjlighet för de studerande att 

pröva sina tankar och lösningar på problem. Vissa ”spelplatser” är lärarledda. Eftersom 

lärandemålen skall uppfyllas vill lärarna betona och åskådliggöra praktiskt handlande till tid och 

rum. Förberedelserna är en förutsättning för en bra fältövning. I förberedelserna ingår att 

samtliga deltagare har läst litteraturen och är insatta i hela applexet eller det historiska 

skeendet. Under fältövningen belyses händelserna på aktuell plats, seminariefrågorna lyfts fram 

                                                           
52 Svar från intervju 2013-03-05. 
53 Svar från intervju 2013-03-11. 
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och diskussionerna börjar. Det mesta sker gruppvis om cirka 10 studerande och en lärare samt 

eventuellt inhyrd expertis. Nedan visas på ett konstruktivt sätt syfte, mål och hur metoden 

avses användas under en fältövning som genomfördes 2014. 

”Fältövningen syftar till att bidra till en fördjupad förståelse för vår doktrin och dess 

bakgrund med särskild fokus på genomförandet av en markoperation och taktik.[…] 

Avsikten är att analysera olika taktiska skeenden, urskilja vad som är tidlöst, och dra 

slutsatser för svenskt vidkommande.[…] Fältövningens metod är av problembaserad 

natur och utifrån en gemensam frågeställning skall ett antal teman analyseras med den 

historiska fallstudien som bakgrund. Fallstudien syftar till att fördjupa kunskaperna om 

de komplexa faktorer som påverkar genomförandet av en markoperation.[…]”54 

 

Bild 4: Exempel på hur fältövning genomförs vid en kurs på FHS. 55  

Ytterligare en fråga som gavs tydliga svar på var – ”Hur ser undervisningssituationen ut för de 

studerande under en fältövning?” Det är mycket självständigt arbete med att söka svaren på ett 

problemområde. Ibland ges uppgiften till de studerande att författa en essä eller annan text 

                                                           
54Högström Ulf, ”Fältövning barmark 2014” SU 7, nr (SU 13-14) (2014). 
55 Högström Ulf, ”Fältövning barmark 2014”. 
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efter fältövningen, vilket ställer krav på att de studerade har förstått uppgiften och för sig själva 

formulerar essäfrågan att arbeta kring. Seminarierna under denna typ av fältövning blir då 

inriktade mot de studerandes frågor med anknytning till essäerna. De studerande arbetar i 

studiegrupper med applexet och redovisar både före, under och efter, hur de löst uppgifter, 

samt ett kortfattat dokument (PM) om essäernas fortskridande. Under själva fältövningen 

genomförs seminarierna som beskrivits ovan. Grupperna samlas efter varje moment och 

sammanfattar slutsatser och erfarenheter för att öka lärandet ytterligare.  

” […] Det blir ett sätt att flytta ut det teoretiska rummet till den praktiska värden och 

försöka förstå hur det hela ser ut i verkligheten, eller såg ut i ett historiskt perspektiv. 

Fältövningen blir ett sätt och en möjlighet att på aktuell plats jämföra teori och 

verklighet då och nu.”56 

Både lärare och studerande ser skillnader mellan olika undervisningsmetoder, men de är inte 

tydliga. Ofta blandas erfarenheter från de olika metoderna samman. PBL, UBL och fallstudier är 

de som oftast rörs ihop. Detta påvisas också tydligt i uppsatsen57 från FHS som förväxlar olika 

metoder med fältövning. Frågan som ställdes var – ”Jämför fältövning med andra 

undervisningsformer. Vilka skillnader ser du mellan att använda olika undervisningsformer som 

exempelvis föreläsningar, grupparbeten, seminarier, fallstudier, PBL, och Fältövning, som 

metoder i undervisningen?” Tydligast var svaren från lärarna som arbetat med fältövningar 

tidigare. 

”Fältövning är problemlösning och fallstudier med hjälp av seminarier utomhus med en 

gemensam upplevelse. Fältövning är inte upplevelsebaserat lärande, men det finns en 

gemensam upplevelse av att man varit i aktuell terräng i ett scenario, applex eller historiskt 

sammanhang.”58 

                                                           
56 Svar från intervju 2013-03-11. 
57 Abrahamsson, Försvarshögskolan, och FHS/MVI/KVA, ”Från teori till praktik - En uppsats om fältövningarnas 
betydelse för officersprogrammet, OP 07-10”., sid 7-12 och 18-23. 
58 Svar från intervju 2013-03-11. 
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En informant ansåg att fältövning inte är en metod utan en metodik jämförbar med 

gruppinriktad metodik. Däremot ansåg denne att PBL är en metod59. Detta visar på att tydlighet 

i beskrivningen av olika metoder är viktigt. En annan informant ansåg att fältövning inte är en 

metod utan mer som ett koncept som bygger på flera olika metoder60. 

Ett komplext problemområde som krigsvetenskapen analyserar och utvecklar är, hur kan 

krigföringens teorier sammanföras till praktiskt handlande. Den metod som funnits mest 

gångbar är fältövning, då vi inte kan praktisera verklig krigföring eller resa tillbaka i tiden, för att 

lära och påvisa olika teorier, hypoteser och grundprinciper. De studerande och även lärarna 

förenar teoretiska diskussioner med praktisk handlande under en fältövning exempelvis med 

orderträning, eller att fatta beslut om hur denne skulle handlat idag med aktuella resurser eller 

med dåtidens verktyg i aktuell miljö under en fältövning. 

”Att på aktuell plats i ett scenario med hjälp av fallstudier kan de studerande omsätta 

teoretiska kunskaper av t.ex. krigföringens principer till praktiskt genomförande genom 

att exemplifiera och diskutera utfall i aktuell terräng. Även omsätta dåtidens handlande 

till nutid och modern tekning. Så gjorde man då, nu kan man göra så här, fast på samma 

plats. Terrängen finns ju kvar, om än kanske förändrad något, militärgeografin är 

bestående om än dess karaktär skiftar, därför kan man jämföra dåtidens agerande med 

dåtidens tekniska och praktiska förutsättningar med nutidens och dra slutsatser av 

detta. Man kan alltså lära sig av historien, men det är inte det samma som att man 

kommer att göra annorlunda nu.”61 

Krigets karaktär skiftar med tidens anda, teknik- och taktikutveckling och människornas 

upplysning och idéer. Medans krigets natur är bestående, fast kanske föränderlig i sig själv62. 

Militärgeografin förändras från tid och plats. Naturen i sig är bestående även om den förändras. 

Jämför en stig för hundra år sedan och som nu är asfalterad. Då var den ett stråk för människan 
                                                           
59 Svar från intervju 2016-09-27. 
60 Svar från intervju 2016-11-01. 
61 Svar från intervju 2013-03-11. 

62 Carl von Clausewitz och Hjalmar Mårtenson, Om kriget (Stockholm: Bonnier fakta, 1991). sid. 44. 
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att ta sig fram på, liksom idag fast med andra medel. En bebyggelse som förr var en liten by kan 

som numera vara en stad. 

Alla som intervjuats har visat på olika erfarenheter, men alla har också svarat positivt om 

erfarenheterna från hur de upplevt fältövning som undervisningsmetod, under förutsättning att 

syftet med fältövningen baseras på de studerandes erfarenheter och progression i 

undervisningen 63. 

”Bara positiva erfarenheter som för undervisningen framåt. Enda negativa som man 

som lärare kan se är kostnaden kontra lärandemålens uppfyllnad, hur långt vill man nå, 

vad är syftet med undervisningen. Fältövningen ger oftast en djupare förståelse än t.ex. 

föreläsningar eller filmvisning. Förberedelsetiden och planeringen och lärarnas 

engagemang och de studerandes, måste jämföras med resultatet.” 64 

”Det är lättare och kanske bekvämare att ”riva av” en föreläsning som man alltid har 

gjort, men det för inte undervisningen framåt och ger inte de studerande den djupare 

individuella insikten.”65 

Nedan följer de viktigaste reflektionerna som informanterna konstaterat. Slutsatser av dessa 

redovisas i kapitel 5. 

• Alla studerande på platsen är tillsammans med om något - t.ex. ett historiskt slag, ett 

beskrivet scenario, verkligt eller fiktivt och får samma förnimmelse om 

händelseutvecklingen som kan demonstreras. 

• Gemensam reflektion kring skeendet, med sina egna utgångspunkter. 

• Krigsspel i aktuell terräng ger förståelse för hur det var och hur det kan bli. 

• Var och en kan dra egna slutsatser och definiera vad man kan lära sig av det inträffade 

och vad man inte förstår eller som man behöver lära sig mer av. 

• Fältövning är en form av problemlösning. 
                                                           
63 Svar från intervju 2016-09-26. 
64 Svar från intervju 2013-11-03. 
65 Svar från intervju 2013-03-05. 
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• Skeendet sätts in i ett annat sammanhang, nya tidsperspektiv, nya förutsättningar och 

deltagarna övas i nya eller gamla moment/händelser på platsen. 

• Alla utsätts för någon form av kontroll av erhållna kunskaper, färdigheter eller förmågor. 

• Var och en kan pröva sina nyvunna kunskaper på platsen eller på någon annan, ny plats 

med andra förutsättningar eller tidsförhållanden, t.ex. att ge en order och spela på 

händelseutveckling. 

• En fältövning kan vara mycket, både en metod och ett koncept. 

• Även ett studiebesök på en krigsbas kan inrymmas i en fältövning. 

• Alla kan aktivt delta i seminariediskussioner och prova sina egna funderingar mot det 

man läst teoretiskt. 

• Var och en kan öka sin förståelse för hur det teoretiska omformuleras i praktiskt 

handlande på aktuell plats, miljö och i aktuell tid. 

 

4.4. Resultat av enkäterna 
Under arbetet med att definiera fältövning som undervisningsmetod, genomfördes enkäter där 

frågor ställdes till deltagarna före och under en fältövning. En fältövning genomfördes med 

studerande vid Högre Chefsprogrammet i Ardennerna66. Deltagarna bestod av både lärare och 

studenter från FHS och FM. En enkät genomfördes före fältövningen (pre fältövning) och en 

efter (post fältövning) 67. Samma enkät användes till alla oavsett om man deltog som lärare eller 

studerande. Nedan redovisas de viktigaste svaren med informanternas uppfattning om vad en 

fältövning är, vilket kommer att diskuteras utifrån teoretisk kontext och tillämpning i praktiskt 

handlande i kapitel 4.5 och 5. 

• Att kunna rekognoscera och diskutera problemställningar i aktuell terräng. 

                                                           
66 Ahlström, Kursbeskrivning CP014. (2009). 
67 Den efterföljande enkäten (post fältövning) gav vid handen att förväntningarna infriats och medförde en hel del 

förslag till hur man kan examinera och följa upp kunskaper och färdigheter och erfarenheter från en fältövning. 

Detta redovisas dock ej här utan kan bli föremål för vidare forskning. (Perkola, Enkät, Fältövning Ardennerna 2009). 
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• Diskussioner omfattande taktik eller stridsteknik, testa tankar och funderingar som 

kopplas till taktiskt spel. 

• En betraktelse av operationskonst. 

• Utveckla och pröva tankar och idéer utifrån ett fiktivt eller ”verkligt” fall [case]. 

• Utveckla metoder, planer och koncept. 

• Lära känna terrängens möjligheter och begränsningar. 

• Genom att ge sig ut i fält kan man levandegöra teorier och abstrakta resonemang 

genom att skapa sig fysiska och rumsliga upplevelser. 

• Tillämpa teoretiska kunskaper om operationer, taktik eller stridsteknik. 

• Syftet kan vara att lära sig något från historien och dra lärdomar för dagens och 

morgondagens uppgifter. 

• En verbal övning där teori omsätts i handling och behandlas med diskussionen som 

metod för teknisk genomlysning. 

• Genom att använda ett historiskt exempel, en plan eller ett fiktivt exempel, prova teori 

och verklighet. 

•  I en undervisningssituation finns möjlighet att här omsätta teori till någon form av 

praktisk verklighet. 

• Att få förståelse för hur planer och verksamhet kan fungera i rätt miljö (plats). 

• Att jämföra sin egen terrängvärdering som gjorts på kartan och utifrån detta spela, 

diskutera och argumentera för olika planer. Pröva taktiska lösningar. 

• Militärhistoria – återblick, att lära sig av andras framgångar/misslyckanden. 

• Genom att identifiera ”tidlösa” faktorer av relevans för nutid/framtid dra slutsatser om 

eget nutida/framtida agerande. 

• Att korskoppla olika yrkesprofessioner, specialkunskaper till en helhet mot ett 

gemensamt syfte. 

• Testa en krigsplan, utveckla ett applikatoriskt exempel, studera en händelse och 

diskutera och lära sig för framtiden. 
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4.5. Fältövningens teoretiska kontext 
Det reglemente som Försvarsmakten är hänvisad till, som också är det enda underlaget eller 

hänvisningen för militära lärare att bygga sin undervisning på, i ämnet krigsvetenskap med 

anknytning till fältövning som undervisningsmetod, är boken Pedagogiska grunder (2006). I 

denna står följande som avhandlar begreppet fältövning som undervisningsmetod. 

”Muntlig stridsövning eller fältövning är en övning utan trupp, men med fantasin fritt 

spelande som om trupp, motståndarens och egna samt stridskrafter från andra 

försvarsgrenar skulle delta. Metoden bör användas i terrängen och de studerande 

beskriver det tänkta förloppet i landskapsavsnittet framför sig. Även inomhusvarianter 

med terrängmodeller, kartor osv. är möjliga. Metoden passar för övningar i taktik och 

stridsteknik. En form av muntlig stridsövning är spel.”68 

Boken Pedagogiska grunder (2006) beskriver även begreppet taktisk beslutsövning, som kan 

vara en del i en fältövning. 

”Taktisk beslutsövning är även en övning under tidspress:  

uppgiften/problemet presenteras och de studerande får t.ex. fem minuter på sig för att 

fatta beslut och skriva ner det. Syftet med taktisk beslutsövning är att individuellt öva 

förmågan till att fatta intuitiva beslut, baserade på erfarenhet och insikt. Detta till 

skillnad från mer analytiska beslutsprocesser där många faktorer värderas och olika 

alternativ vägs mot varandra. Metoden är en konsekvens av manöverkrigföring och 

delegerad beslutsrätt. Problemen måste vara sådana att de studerande har erfarenhet 

nog för att kunna prestera rimliga lösningar. Dessa bör följas upp med en kort diskussion 

och individuella slutsatser av ”vad jag lärt”. Läraren ska undvika att ge lösningar.”69 

 

I boken Handbok i trupputbildning från 1986, beskrivs fältövning som en del i muntlig 

stridsövning, tanken var nog att man under fältlika förhållanden, som i strid eller krig, fast utan 

                                                           
68 Lindholm, Pedagogiska grunder. (2006), sid. 431. 

69 Lindholm, Pedagogiska grunder. (2006), sid. 431-432. 
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trupp, skulle föreställa sig miljön och naturen70 så lika verkligheten som möjligt, ställas inför 

problem och ändå kunna ge relevanta order och fatta beslut. 

”Muntlig stridsövning (MUS) används främst för att lära in ordergivning och åtgärder 

under ett stridsförlopp. Den genomförs i regel utomhus men kan även genomföras 

inomhus med hjälp av kartor, terrängmodell, terränglåda, datoranimationer, 

simulatorer, spel mm. MUS utomhus ger den realism som är en förutsättning för 

inlärning. MUS i tillämpad form kallas spel. Fältövning är en speciell typ av muntlig 

stridsövning, då chefer (befäl) antingen direkt förbereder sig för sin krigsuppgift eller 

studerar viss taktisk (teknisk) verksamhet.” 71 

I Ahlström, Baudin, Lind (red.) Mental kraftsamling, tankar kring att leda strid och operationer, 

(2004), beskriver författarna en del av den militära pedagogiken som finns då man använder sig 

av fältövning som metod. De ger exempel på hur fältövningar kan bedrivas och jämför 

fältövning som metod med t.ex. upplevelsebaserat lärande, man ger också exempel på 

fältövningar med olika karaktärer, eller olika syften med att använda fältövning som 

undervisningsmetod. 

”Fältövningar är det viktigaste medlet för att uppnå en syntes i det tvärvetenskapliga 

ämne, som krigskonsten utgör. De är även ett synnerligen viktigt inslag vid operativ 

planering och stabsarbete. Krigsspel är ett annat medel av stort värde inom all form av 

militär planering och kan oftast på ett bra sätt samordnas med fältövningar. Det är 

således av stor vikt att dessa eminenta pedagogiska medel används flitigt för att ge 

deltagarna upplevelsebaserad inlärning, och för att deltagarna skall erhålla fler 

analysverktyg i deras verktygslåda. Fältövningar och krigsspel organiseras mot ett visst 

syfte och kan ha olika karaktärer. Här beskrivs tre fältövningsmetoder med olika 

karaktärer, vilka används vid profileringen, i syfte att försöka åskådliggöra pedagogiken 

                                                           
70 Ej att förväxlas med begreppen ”Krigets natur” och ”Krigets karaktär”, där krigets natur ansågs vara beständig 
medan krigets karaktär skiftar. Clausewitz och Mårtenson, Om kriget. (1991), sid. 42-44 och sid. 58-62. 
71 FM/Arméstaben, Handbok I Trupputbildning : HTU, ed. Krister Larsson, vol. M7749-1071 (1986). Bilaga 1:8. 
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och dess önskade effekter. Dessa tre söker belysa olika krigs miljöer och karaktärer – 

operationsplanering – operativt genomförande.”72 

 

En av de viktigaste lärdomarna som studenterna erfar efter en fältövning är att de har fått en 

ökad förståelse för terrängens inverkan på taktik och stridsteknik och tidsförhållandenas 

inverkan på beslutsfattning. Problemställningen, applexet, bör förhålla sig till fältövningens 

syfte, så att den ger det som avses som en komplex undervisningssituation med både 

diskussioner kring en problemställning och erfarenheter från både lärare och studenter. Läraren 

bör presentera applexet så att studenternas bakgrund och erfarenheter tas till vara och så att 

dessa känner sig trygga med tidigare inlärda eller upplevda erfarenheter. Applexet eller 

problemställningen och studier av t.ex. fakta, reglementen och andra handlingar bör också 

stämma överens med fältövningens huvudinriktning. Fältövningen bör naturligtvis genomföras i 

samma område som applexet eller scenariot bygger på. Problemställningen bör inte vara för 

svår och inte för given. 

Studerande skall också få tid att undersöka, analysera och rekognoscera. Tid för egna 

presentationer av lösningar och diskussioner skall också finnas med. Efter att studerande 

presenterat sina lösningar på problemen, diskuteras olika lösningar och läraren presenterar sin 

syn, med sin egen erfarenhet och fastställer vad som torde vara mest lämpligt för tillfället. I en 

källa från 1985, från dåvarande Militärhögskolans utbildning i operationer och taktik, anges att 

syftet med fältövning är följande: 

• ”Förbereda olika befattningshavare för dess krigsuppgifter. 

• Studera viss taktisk (teknisk) verksamhet. 

• Uppöva deltagarnas taktiska förmåga samt rätt bedöma terrängen och dess 

inflytande på operativ/taktisk verksamhet. 

• Lära känna försvarsbetingelserna inom olika operationsområden. 

                                                           
72 Ahlström, Baudin, och Lind, Mental kraftsamling : tankar kring att leda strid och operationer. sid. 144. 
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• Ge tillfälle att tillämpa de reglementariska bestämmelserna och därvid utveckla 

förmågan att fatta beslut och att omsätta dessa i order. 

• Öka kännedomen om betingelserna för samverkan mellan truppslag 

(försvarsgrenar). 

• Pröva tidigare uppgjorda planer.”73 

 

Själva genomförandet består i följande procedurer. 

”Rekognoscering, upprättande av skriftliga arbeten, genomgång på fältet, muntliga 

stridsövningar (spel) och slutgenomgång.”74 

I The Staff ride beskrivs fältövningar, där man besöker terrängen i syftet att utbilda i exempelvis 

ämnet taktik. Boken beskriver övningar i fält som att den har ett av följande tre syften: 

1. En taktisk övning utan trupp (Tactical Exercise Without Troops =TEWT), vilken inbegriper ett 

hypotetiskt scenario som genomförs i aktuell terräng, oftast med aktuella doktrinära 

koncept. Även om övningen genomförs på det aktuella slagfältet, så har varje likhet med 

det historiska skeendet endast slumpmässigt sammanträffande. En TEWT använder sig av 

terrängen, men inte historien, som ett undervisningens färdmedel. 

2. En historisk slagfältsresa, är en tur till en aktuell krigsskådeplats (slagfält), men med inga 

eller mycket lite förstudier om slaget. Om denna slagfältsresa leds av en expert, kan den 

stimulera tankar och uppmuntra de studerandes diskussioner, men med begränsningar 

avseende bristen på systematiska förstudier, förberedelser och engagemang. En historisk 

slagfältsresa använder både terrängen och en historisk situation, men har ingen preliminär 

instuderingsfas. 

                                                           
73 Övlt. MHS HKA Ekman G, ”Operationer och taktik, kap Fältövningar (1985-87)” (Stockholm: MHS, HKA 85-87, 
Stockholm, 1985). 
74 Ekman G, ”Operationer och taktik, kap Fältövningar (1985-87)”. 
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3. En Staff Ride (Stabsritt), består av systematiska förstudier av ett utvalt fälttåg, 

fundamentala besök till aktuella slagfält i fälttåget och med möjlighet att integrera lärdomar 

från respektive plats. Stabsritten kräver av deltagarna maximalt engagemang, innan man 

besöker den aktuella platsen, i syfte att garantera djupa analyser och diskussioner. En 

stabsritt länkar därigenom samman historiska händelser, systematiska förstudier och besök 

i aktuell terräng, för att få fram slagfältsanalysen (analys av striden) i tre dimensioner. Den 

består av tre distinkta faser: förstudier, fältstudier och integration. 

Inget av dessa ovanstående syften eller mål med fältövning som metod, täcker helt hur vi i 

svenska FM, eller vid FHS, använder, eller har använt fältövning i vår undervisning som metod. 

En fältövning inbegriper för oss fler verktyg och fler aspekter i undervisningssituationen, där alla 

dessa delar kan finnas samtidigt då vi använder oss av ett scenario, ett applex eller att fall som 

underlag i lärsituationen. Det som mest liknar vårt sätt att använda fältövning är en 

sammanslagning av punkt nummer ett och två ovan. Dessa saknar emellertid faktorn, att 

scenariot kan vara fiktivt, fast studeras på en aktuell historiks plats, samt att tidsförhållandena 

kan vara ett framtida scenario. Om däremot de ingående delarna i Stabsritten studeras, kan 

dessa mycket väl ingå som även i vårt sätt att använda fältövning som metod. 

”The staff ride is a versatile educational tool. In general sense, its sole purpose is to further 
the professional development of U.S. Army leaders. Specifically, it may be designed to 
achieve one or many objectives, depending upon the needs of the student clientele and the 
circumstances under which the staff ride is conducted. Some of these specific objectives 
may be […]. 

A. To expose students to the dynamics of battle, especially those factors which interact to 
produce victory and defeat. 

B. To expose students to the “face of battle,” [sic] the timeless human dimensions of 
warfare. 

C. To provide case studies in the application of the principles of war. 

D. To provide case studies in the operational art. 

E. To provide case studies in combined arms operations or in the operations of a single 
arm or branch. 
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F. To provide case studies in the relationship between technology and doctrine.  

G. To provide case studies in leadership, at any level desired. 

H. To provide case studies in unit cohesion. 

I. To provide case studies in how logistical considerations affect operations. 

J. To show the effects of terrain upon plans and their implementation. 

K. To provide an analytical framework for the systematic study of campaigns and battles. 

L. To encourage officers to study their profession through the use of military history. 

M. To kindle or reinforce an interest in the heritage of the U.S. Army.”75 

Enkäterna och intervjuerna visar på att alla punkterna, A – L, speglas i genomförandet och 

deltagandet i en fältövning. Punkt M, kan översättas till svenska förhållanden. Det som saknas i 

denna avseende fältövning som metod, är i första hand att fallstudien kan bygga på ett fiktivt 

scenario och tidsförhållandena kan vara dåtid, nutid eller framtid. 

I skriften Defence Studies, Vol. 5, Nr.1 (mars/2005), kapitel Contemporary Battlefield Tours and 

Staff Rides., görs ett försök att jämföra lärandemålen och effekterna av olika kategorier av det 

vi kallar fältövning. 

“A TEWT (for military training purposes) typically also involves a hypothetical scenario 

conducted on actual terrain, employing contemporary operational art, tactics, techniques 

and procedures. Although a terrain walk or TEWT may take place on an actual battlesite, 

there is usually no direct relationship to historical events. Thus a TEWT, in common with a 

terrain walk, uses terrain, rather than the combination of history and terrain, as its primary 

teaching vehicle. In practice, however, battlefield tours, staff rides, terrain walks and 

TEWTs all share many features in common such as specially selected terrain ‘stands’ or 

viewpoints that are designed to bring out specific discussion points. Further, there is no 

firm line of demarcation between them: it is perfectly possible to combine elements of a 

staff ride with those of a TEWT on the same piece of ground.”76 

                                                           
75 Robertson, staffride.pdf, sid. 5-6. 
76 David Ian Hall, Defence Studies. (mars/2005), sid. 61. 
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Ovanstående visar att begreppet fältövning inte är tydligt definierat som en metod i engelsk 
litteratur. Vilket påvisar studiens syfte att definiera fältövning som undervisningsmetod och hur 
vi använder den i undervisningen vid FHS. 
 
TABLE 2 TRAINING OBJECTIVES AND TRAINING EVENTS. Training Event 
Training Objective Battlefield 

Tour 
Staff 
Ride 

TEWT 

To demonstrate the principles of war and the essential links between 
strategy, operational art and tactics. 

Perhaps Very 
likely 

Likely 

To expose the realities of war, underlining the timeless human 
dimension of conflict, or the ‘face of battle’. This aspect invariably 
includes the study of command, leadership, morale and unit 
cohesion. 

YES YES Perhaps 

To illustrate the dynamics of battle in terms of time, space and 
forces, showing the effects of terrain and weather on the conduct of 
operations. 

YES YES YES 

To provide a variety of case studies to study joint operations, 
combined arms tactics, logistics, civil-military relations and the 
battlefield effects of technology, training and doctrine. 

Depends on specific training objectives 

To encourage personal professional development through awakening 
or reinforcing an interest in military history, offering an analytical 
framework for the systematic study of campaigns and battles. 

YES YES Not likely unless 
combined with a 
battlefield tour or 
staff ride. 

To hone relevant military skills including decision making in battle. Not likely YES YES 
Tabellen visar olika mål (effekter) som uppnås med olika sätt att genomföra fältövning. 77 

I analysen av hur vi använder fältövning som metod (intervjuer/enkäter) och ur litteraturen, är 

fältövning en symbios mellan olika former som beskrivs ovan. Det är syftet med fältövningen 

som avgör hur fältövningen genomförs. Den önskvärda effekten är att de studerande skall få 

djupare förståelse med utgångspunkt från lärandemålen. 

Det är inte enkelt att finna en samstämmig bild över vad en fältövning egentligen är och vad 

metoden innebär. Det skiljer mellan skolor, institutioner, inriktningar av utbildningar och för 

naturvetare, humanister, samhällsvetare och tekniker. För att komplicera bilden ytterligare är 

här ett exempel, hämtat från Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH). Där syftet med 

fältövningen beskrivs. 

”Syftet med fältövningen är att göra undersökningar längs ett 

vattendrag och därmed få kunskaper om: 

                                                           
77 David Ian Hall, Defence Studies.(mars/2005), sid. 70. 
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• vilka geologiska, biologiska och antropogena faktorer som påverkar vattnet och hur 

dessa faktorer förändras längs vattendraget. 

• orsaken till dessa förändringar samt dess betydelse för växt och djurlivet. 

• hur ett vattendrags naturliga karaktär, bestämmer känslighet för olika typer av 

påverkan, vilka kan orsaka olika problem, t ex försurning och eutrofiering.”78 

Fältövningen beskrivs som att man beger sig ut i naturen (terrängen) för att undersöka denna 

ur olika aspekter, samla in data, mäta, ta prover, analysera, jämföra, dra slutsatser av dessa för 

att slutligen skriva en rapport. Denna typ av fältövning skiljer sig mycket från en militär 

fältövning, genom att inom den militära fältövningen studeras inte enbart terrängen och dess 

inverkan på verksamheten, helheten studeras med ett fall eller en problemställning. Den civila 

formen av fältövning som beskrivits ovan tar bara hänsyn till fakta som finns i terrängen och i 

nutid. Det finns säkerligen också mycket gemensamt mellan olika sätt att genomföra 

fältövningar civilt/militärt. Detta arbete förhåller sig dock endast till den militära formen av 

fältövning som metod. 

 

5. DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

5.1. Slutsatser 

Vad är då en fältövning? – En övning i fält! Övning är det samma som praktisk undervisning, 

dvs. inte enbart enkelriktad teoretisk kommunikation från en föreläsare till en studerande. 

Praktisk undervisning eller övning innebär också att läraren via undervisningen ger exempel på 

det denne lär ut, eller skapar en lärsituation, så att den studerande tar till sig undervisningen 

och förstår. Fältövning tar vid där fallstudien slutar, dvs. fältövningen är deltagarfokuserad. 

Fallstudien (case) är objektfokuserade metoder. I deltagarfokuserad metod som fältövningen 

fokuseras på deltagarnas kunskaper och färdigheter (förståelse), att öka dessa genom 

fältövningen medan de andra metoderna är objektfokuserade och fokuserar mera på själva 
                                                           
78 Kerstin Persson och KTH, ”Handledning till fältövningen Studier av ett vattendrag, för 3C 1360” (Stockholm: 
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för kemiteknik/industriell ekologi, 2004). 
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objektet och det som går att få ut av detta objekt i form av kunskaper och färdigheter. 

Fältövning fokuserar på deltagarnas förståelse och förloppet som påverkar objektet (fallet). 

Själva fältövningen är bara metoden att nå målet. Fältövningen i sig består av ett scenario 

och/eller ett applex, utgår ifrån ett fall och fortsätter med problemlösning, diskussioner och 

seminarier kring teman som t.ex. Vad skulle hänt om? Hur skulle man göra idag? Etc. 

Poängen är att fältövning syftar till en ökad förståelse och djupare insikt i teoretisk 

krigsvetenskap och hur det omsätts till praktisk genomförande. 

En lärares pedagogiska grundsyn, sociala bakgrund, erfarenheter och värderingar har betydelse 

för hur läraren väljer att undervisa i ämnet krigsvetenskap. Studiens syfte var att analysera det 

krigsvetenskapliga perspektivet om hur fältövning används som undervisningsmetod. 

Undersökning sökte svar på hur studerande omsätter krigföringens teoretiska kontexter till 

praktiskt handlande genom fältövning som undervisningsmetod. Studien fick även inblick i hur  

undervisningssituationen ser ut för de studerande under en fältövning. Avsikten med arbetet 

var att öka kunskapen och förståelsen om fältövningar som undervisningsmetod.  

En viktig aspekt att lyfta fram avseende fältövning som undervisningsmetod, är att synliggöra 

och verbalisera all den tysta kunskapen som finns hos lärare och studerande inom det 

krigsvetenskapliga området. 

”Vi kan bara ha kunskap om sådant som för det första kan formuleras språkligt och som för 

det andra kan beläggas med empiriska metoder eller bevisas med formella metoder. Allt 

annat faller utanför den verkliga kunskapens område.”79 

Av alla undersökta metoder är fältövning som undervisningsmetod närmast likt problembaserat 

lärande med studier av ett fall som grund, där problemet är själva fallet som läraren använder 

som objekt i undervisningen. 

                                                           
79 Kjell S. Johannessen, Tankar om tyst kunskap, Dialoger - om yrkeskunnande och teknologi, 2002., sid. 257. 
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I slutsatserna så här långt, kan konstateras att det inte råder någon tvekan om att fältövning 

som undervisningsmetod är en pedagogiskt fungerande metod för att ge studerande djupare 

kunskap och förståelse inom krigsvetenskapliga ämnesområden. Fältövning som 

undervisningsmetod griper också över flera ämnesområden samtidigt. Metoden ger en holistisk 

inblick i hur allt hänger samman, samtidigt som metoden även kan användas i ett atomistiskt 

perspektiv. Den ger också läraren en insikt om hur kunskapsprocessen går till från lärande till 

förståelse, så kallat metalärande80. 

Sammanfattningsvis kan sägas att deltagarna varit eniga, både från intervjuerna och enkäterna, 

i sin uppfattning avseende vad en fältövning är och vad undervisningssituationen som metod 

innebär. Litteratur om fältövning som undervisningsmetod och användningen av fältövning i 

ämnet krigsvetenskap är fortfarande ganska obefintlig. Det som denna studie visat är att en 

fältövning är en metod som möjliggör omsättandet av teori till praktik i ämnet krigsvetenskap. 

Fältövningen ger också möjlighet att verbalt, i verklig terräng, med väder och vind omsätta 

teorier, planer och tankar till praktiskt genomförande utan att det behöver kosta människoliv i 

form av strid eller krig. Fältövning kan genomföras på alla olika ledningsnivåer såväl operativ, 

som taktisk och stridteknisk nivå. Fältövning som metod syftar till att nå utbildningsmål som 

kan vara svåra att uppnå med andra metoder. Vid användandet av fältövning som metod 

inbegriper dessa även andra former av undervisningsmetoder, exempelvis användandet av PBL 

och fallstudier med applex som underlag. Studien har svarat på varför och hur fältövning 

använd vid FHS som undervisningsmetod och placerat fältövning i rätt metodologiska 

pedagogiska koncept, tillsammans med andra redan etablerade metoder, som exempelvis PBL, 

UBL och fallstudier. För att studerande vid FHS skall uppnå en högre duglighet och djupare 

insikt i officersprofessionen och kunna förena teori med praktik, görs detta effektivast med 

hjälp av fältövning som undervisningsmetod, då metoden möjliggör verklighetsnära 

undervisningsmiljö. 

                                                           
80 Metalärande eller metakognition innebär bl.a. att man förstår sitt eget lärande, hur man lär sig och att kritiskt 
granska sitt eget lärande för att öka effekten av sin egen totala lärprocess. 
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Från intervjuerna kan tolkas att det krävs ett visst mått av habitus, pedagogiskt kapital och att 

man befinner sig i ett utbildningssocialt fält när det gäller att använda sig av fältövning som 

undervisningsmetod. Undersökningen visar att de lärare som använder sig av fältövning som 

metod själva alltid har deltagit i en sådan, både som studerande och som lärare innan man 

känner sig trygg och vågar själv organisera, skapa och genomföra en undervisningssituation som 

en fältövning innebär. Fältövningsmetoden i sig innebär att man som lärare vågar släppa taget 

om själva lärprocessen, lärandet, och låta de studerande få ta initiativ till att lära sig själva, i sin 

egen lärandemiljö, om än strukturerad av läraren. De studerande lär sig bäst med hjälp av 

varandra och i grupp. Fältövning som metod gynnar det sociokulturella engagemanget för 

lärande för att förena teori till praktisk handlande inom krigsvetenskapen. Både för de 

studerande och lärarna ställs särskilda krav för att fältövningen skall bli lyckad. En del i detta är 

att lärarna besitter färdighets- och förtrogenhetskunskap för att kunna skapa den bästa 

undervisnings- och lärsituationen, som en fältövning innebär för de studerande. 

Bild 3 (sid 16) som beskriver ett förlopp i en upplevelsebaserad undervisningssituation, skulle 

lika gärna kunna beskriva delar av förloppet under en fältövning som baseras på att de 

studerande är med om något, en upplevelse, beskriven fiktivt eller en verklig historisk händelse, 

på en plats i terrängen och som nu i teorin inträffar. Det är dock inte upplevelsen i sig som är 

föremål för undervisningen, utan kontexten av applexet. Lärandesituationen i fältövningen 

byggs ofta upp kring ett applexet. Applexet har en central betydelse i fältövningens 

genomförande. 

I undervisningssituationen eller när man väljer metod eller form finns det mycket som är 

gemensamt dem emellan, att det inte går att dra en skarp gräns mellan olika metoder, former 

och undervisningssituationer. Exempelvis kan en metod innehålla former eller delar av en 

annan metod. Dessutom växlar kanske metoden eller formen under själva undervisningens 

förlopp. 

Undersökningen sökte svar på hur studerande omsätter krigföringens teoretiska kontexter till 

praktiskt handlande genom fältövning som undervisningsmetod. Den viktigaste slutsatsen är att 



FÖ RS V ARS HÖ GSK O LA N  2017-02-27 Sid 47 (49) 
Jarmo Perkola  
 Självständigt arbete 

Fältövn_C_15Hp_Perkola_2017_03_08 
2017-03-28 : 11:02 

alla intervjuade och enkätsvaren entydigt pekar på den pedagogiska finessen och lärsituationen 

under en fältövning ofta överträffar andra pedagogiska metoder när det är frågan om att 

förnimma och förankra kunskaper och praktiska färdigheter i krigsvetenskap. Dessutom  

involveras andra militära ämnen som till exempel, taktik, stridsteknik, ledarskap och teknik 

under fältövningen. Fältövningen kan på ett beskrivande sätt i aktuell terräng visa praktiskt det 

som teoretisk studeras i lektionssalmiljö och litteraturen. 

Resultaten visar att fältövning som undervisningsmetod ur både lärar- och 

studerandeperspektiv, länkar samman teori och praktik. Den teoretiska undervisningen från 

lektionssalsmiljö kan med fältövningen som metod överföras till praktisk krigsvetenskap.  

 

5.2. Avslutande reflektioner och fortsatt forskning 

Fältövningar behöver inte enbart bedrivas med militära förtecken i terrängen, utan kan även 

användas inom andra områden, som exempelvis; arkeologi och historia. Både lärare och 

studeranden, även i den civila skolan, kan dra nytta av resultatet av detta arbete. Arbetet är en 

del i att undervisningsmetoden blir mer förankrad i vetenskaplig litteratur. Fortsatt forskning 

och förslag till undersökningsområden är bl.a. djupare analys av hur fältövning kan användas 

som examinationsform, för att t.ex. säkerställa validitet och reliabilitet för varje enskild 

deltagares resultat och lärandemålens uppfyllnad. Vidare borde det forskas kring hur tematisk 

undervisning djupare kan bindas samman i fältövning som undervisningsmetod. 

Förhoppningsvis har detta arbetet bidragit med djupare insikt i hur man inom det militära 

använder fältövning som metod i undervisningen och därigenom möjliggjort för den civila 

skolan att vidareutveckla fältövningsmetodiken inom andra områden i undervisningen. 
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BILAGA 1 

Intervjuer 

Frågor för intervjuer med informanter. 

I denna undersökning söks svar på hur och varför lärare vid Försvarshögskolan (FHS) väljer att 
använda fältövning som undervisningsmetod i ämnet krigsvetenskap. Vidare söks också svar på 
om det finns en utpräglad pedagogisk grundsyn att använda fältövning som 
undervisningsmetod på FHS. 

Syftet med studien och intervjuerna är att få fram den så kallade tysta kunskapen om fältövning 
som begrepp och vad denna undervisningsmetod innebär för dem som deltar i en fältövning.  

Intervjuerna genomförs efter en mall med frågor men i huvudsak som ett fritt samtal om 
begreppet fältövning. Önskan är att få en vidare inblick i problemområdet och att få fram andra 
sidor som inte framkommit tidigare i litteratur och enkäter. 

Intervjuerna genomförs i huvudsak vid Försvarshögskolan och vid FHS arbetande personal. 
Intervjuerna bandas efter informanternas samtycke i syfte att underlätta analysen av svaren 
och styrka undersökningens validitet. De intervjuade är anonyma i uppsatsen. 

Efter intervjuerna analyseras data och sammanförs med enkäter och övrigt material. 
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Intervjufrågor 

1. Vad har du för bakgrund? Har du själv använt dig av eller deltagit i en fältövning? 

 

2. Vad innebär fältövning som undervisningsmetod för dig? Hur definierar du fältövning som 
undervisningsmetod? 

 

3. Använder din sektion (avd/institution) vid FHS, som du är verksam vid, fältövning som 
undervisningsmetod? Varför väljer (eller väljer inte) olika lärare fältövning som 
undervisningsmetod vid FHS? 

 

4. Hur planeras och genomförs fältövning som undervisningsmetod? Hur används fältövning 
som undervisningsmetod på FHS vid de olika kurserna? 

 

5. Hur ser undervisningssituationen ut för de studerande under en fältövning? 

 

6. Jämför fältövning med andra undervisningsformer. Vilka skillnader ser du mellan att 
använda olika undervisningsformer som exempelvis föreläsningar, grupparbeten, 
seminarier, fallstudier, problembaserat lärande (PBL), och fältövning, som metoder i 
undervisningen? 

 

7. Hur förenar de studerande krigföringens teorier till praktiskt handlande under en 
fältövning? 

 

8. Vilka erfarenheter har dragits hos lärare och studerande av fältövning som 
undervisningssituation? 



FHS Enkät fältövning som undervisningsmetod 
MVI/KV MARK 
Maj Jarmo Perkola  
  

 

 
Fältövning som metod enligt pedagogiska grunder 2006. ” Muntlig stridsövning eller fältövning är en övning utan trupp, 
men med fantasin fritt spelande som om trupp, motståndarens och egna samt stridskrafter från andra försvarsgrenar 
skulle delta. Metoden bör användas i terrängen och de studerande beskriver det tänkta förloppet i landskapsavsnittet 
framför sig. Även inomhusvarianter med terrängmodeller, kartor osv. är möjliga. Metoden passar för övningar i taktik 
och stridsteknik. […] En form av muntlig stridsövning är spel.” 
 
Jag tillhör FHS Institution / Avdelning / Sektion / A / M /Fv 
  
Jag är Officer / Civil / Anställd / Studerande  
  
Enkätens syfte är att undersöka människors uppfattning om fältövning som undervisningsmetod. 
 

1. Har du själv deltagit i en fältövning som studerande?________________________________ 
 

2. Vad innebär en fältövning för dig?_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

3.  Vilka förväntningar har du på en fältövning?______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
4. Vad anser du om fältövning som undervisningsform under en kurs?____________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

5.  Vad har en fältövning som t.ex. inte finns i andra undervisningsformer (metoder) som t.ex. 
HBL, PBL, Case, Fallstudier, etc.1?______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
6. Har du använt dig av fältövning som undervisningsform någon gång? I så fall, varför det? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
7. Ser du någon skillnad på vilka/vem som använder sig av fältövning i sin undervisning och 

varför dessa gör det?__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
8. Kan man examinera en kurs som består av fältövning som undervisningsform? I så fall har 

du förslag på hur?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

                                                 
1 HBL=Helhetsbaserat lärande, PBL=Problembaserat lärande, CASE=Casestudier (inte samma som fallstudier). 
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