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Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet – FMLOPE 
leder utvecklingen av ledarskap och pedagogik i Försvarsmakten Nätbaserat utvecklingsmöte 2013 

Utvärderingen finns tillgängligt för alla 

deltagare på Försvarsmaktens lärplattform. 

Vi får bra omdöme, särskilt sett till att det 

var första gången vi genomförde mötet 

nätbaserat. Några röster från 

utvärderingen: 

 

”Mycket bra forum och koncept med 

många möjligheter som spar tid och 

pengar.”  

 

”Bristen på tillgång till internet på 

förbandsnivå tror jag är en av de största 

utmaningarna det här konceptet har att 

brottas med”. 

 

Jag är bekymrad över att vi på förbanden 

fortfarande har begränsningar i tillgången 

på internet. Det borde vara självklart, för 

nätbaserat lärande har stora möjligheter. 

Både för lärarna att utveckla flexibla 

metoder och för Försvarsmaktens 

ansträngda ekonomi. 

 

Nordic ADL Conference 2014 

Huvudämnet i år är hur mobiltelefoner, 

spel, virtuell verklighet och trådlös 

simulering utvecklas och kan användas i 

utbildning och undervisning. 

Sverige har årets ordförandeskap vid detta 

ett joint venture av de fyra nordiska 

länderna Finland, Norge, Sverige och 

Danmark och kommer att samla lärare och 

utbildare i norska Gol.  

Är dessa nya lösningar användbara? Hur 

kan vi använda ny teknik för att stödja 

utbildning och öka den operativa 

förmågan? Deltagarna erbjuds en 

fördjupad inblick hur den nya tekniken kan 

användas för att öka effektiviteten och 

kvaliteten vid utbildning. 

 

Mötesteknik 

FMLOPE Thomas Grevholm var en av 

föredragshållarna vid ett möte på Karlberg 

i Stockholm för en tid sedan. Han hade 

svårt att delta då han samtidigt var utlånad 

till Finska Försvarsmaktens Internationella 

center (FINCENT), i finska Hyrylä i 

Tusby. 

Nu blev det inget problem eftersom 

Thomas hade möjlighet att ta en stund 

ledigt från uppdraget i Finland. Han 

kopplade upp sig på internet, gjorde sin 

föredragning och svarade på frågor. 

 

”Även om jag inte kunde se de 35 

deltagarna vid föredragningen var både 

de och jag nöjda. Att göra detta från 

Finland visar på att vi faktiskt kan 

tillämpa effektiva och kostnadseffektiva 

möten med stöd av bra modern teknik 

utan problem. Det var ett bra tillfälle att 

för Försvarsmaktens skolors 

utbildningschefer visa ett konkret och 

påtagligt exempel hur tekniken kan 

användas, säger Thomas.” 
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