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Vad har COVID-19 inneburit för Försvarsmaktens utbildningar? 

 

Med anledning av pågående utbrott av coronavirus, så har de allra flesta skolor, 

centrum och förband tvingats till anpassningar av utbildningarna, för att fortsatt 

kunna nå sina målsättningar. Situationen har överraskat oss alla på olika vis och 

åtgärder och anpassningar som gjorts, har gjorts utifrån lokala förutsättningar och 

utifrån de möjligheter man sett just för stunden.  Detta föranleder ett behov av att 

både tidigt och över tid, dokumentera, sammanställa och sprida de erfarenheter 

som dragits. Såväl goda som mindre goda. MHS H/FM LOPE har därför av 

Försvarsmaktens Utbildningschef givits detta uppdrag (Tilläggsdirektiv avseende 

erfarenheter inom anpassningar av utbildning m.a.a. COVID-19. (VIDAR 

FM2020-10162:1) och det i sin tur, är anledningen att du/ni erhåller denna 

uppmaning om att svara med hjälp av länkad enkät.   

 

Syftet är att: 

 

 Dokumentera gjorda erfarenheter av pedagogiska anpassningar  

 Sprida dessa erfarenheter så att Försvarsmaktens skolor och förband kan 

fullfölja påbörjade utbildningar, samt påbörja kommande utbildningar.  

 Omhänderta de eventuella brister och svårigheter som bedöms 

fördröja/försvåra/ förhindra effekter av önskvärda anpassningar. 

 

En enkät, och i synnerhet en enkät som inkommer i ett redan pressat läge, kan 

upplevas vara ett klart störande moment. Men besvarandet av just denna kommer 

att kunna göra skillnad för hur Försvarsmakten kan fullfölja sina målsättningar 

om tillväxt, trots att det normala tillvägagångssättet är rejält utmanat. Dina och 

Era erfarenheter är mycket viktiga och de kan också verkligen hjälpa andra som 

kanske fastnat, stannat upp och inte kommer vidare.  

 

Senast 31/5 önskar vi att du svarat och då tidpunkt och tempo är viktigt i det här 

läget, så är det vår målsättning är att så snabbt som möjligt finna alla goda 

exempel på kloka anpassningar, åtgärder och lösningar och sedan sprida dem 

inom Försvarsmaktens utbildningsverksamheter så snabbt som det är möjligt. I 

juni fortsätter vårt arbete med enkätsvaren som grund och vi planerar sedan att 

presentera de första resultaten runt midsommarveckan.  

 

Enkäterna finns nu tillgängliga på FM Lärplattform; www.fm.itslearning.com 

På startsidan finns även en nyhet som alla användare av plattformen får när de 

loggar in. Här finner du en kort bakgrund samt länkar till enkäterna. Observera att 

beroende på vilken roll du har så finns det olika enkäter. Enkäterna är även 

sökbara i katalogen på plattformen, sök på ”enkät”. 

 

Tusen tack för din medverkan - Dina erfarenheter är värdefulla! 

 

 

http://www.fm.itslearning.com/

