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Sammanfattning
Denna rapport är en avrapportering av projektet Spelbaserad simulering för insatsutbildning. Projektet
syftar till att:




Studera hur serious games kan förstärka lärandemiljön i träning och utbildning
Praktiskt testa och analysera användningen av spelteknologi för att ta fram rekommendationer
för konstruktion av träningssimulatorer
Skapa underlag för utveckling av Räddningsverkets (numera MSB:s) utbildningsmetoder
genom samarbete mellan forskare och praktiker

Serious games och spelbaserad simulatorträning ses som en möjlighet att vidareutveckla
undervisnings- och träningsmiljön inom räddningstjänst. Begreppet serious games definieras som att
använda spel och spelteknik för att uppnå syften utöver ren underhållning. För att utnyttja områdets
potential i största möjliga mån krävs en kombination av att utveckla och anpassa teknik så att den
passar för ändamålet; detta kan till exempel innebära att utnyttja de möjligheter som modern
spelteknik ger för att logga användarbeteende och resultat. Dessutom innefattar serious games en
komponent av speldesign, det vill säga att utnyttja möjligheter som spel ger för att skapa en
motiverande och engagerande lärandemiljö. Detta kan till exempel innebära att skapa tävlingsmoment
och poängsystem som sporrar till upprepad användning. I projektet har såväl teknik- som
speldesignskomponenten utnyttjats.
Projektets syften har uppnåtts genom att producera och utvärdera ett prototypspel för insatsträning
samt en modell för hur serious games kan användas i träning och utbildning. De huvudsakliga
resultaten består av en spelprototyp av ett webbaserat spel för att träna beslutsfattande på taktisk nivå
samt en pedagogisk modell för spelbaserad träning. Prototypen och modellen har testats på en
distanskurs för räddningsledarutbildning i regi av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB). Utvärderingen visar på goda resultat vad gäller systemets användbarhet. Den pedagogiska
potentialen har inte kunnat utvärderas fullt ut då prototypen inte blev en tillräckligt integrerad del i
kursen där den utvärderades.
Projektet visar att spelbaserad träning kan vara en möjlighet för pedagogisk utveckling med avseende
på både teknisk och pedagogisk kontext. I detta sammanhang är det viktigt att poängtera vikten av att
genomföra och utvärdera pedagogiska anpassningar i samband med spelbaserad träning. Vidare har vi
inom projektet samarbetat med olika konstellationer av lärare och kursdeltagare vid MSB. En viktig
lärdom är att tydliga resurser och organisatoriskt engagemang finns på plats i den här typen av
samproducerande forskningsprojekt.
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1 Introduktion
Denna rapport är en avrapportering av projektet Spelbaserad simulering för insatsutbildning (PNR
08_18, Räddningsverkets Diarienummer 621-9551-2008). Projektet syftar till att:




Studera hur serious games kan förstärka lärandemiljön i träning och utbildning
Praktiskt testa och analysera användningen av spelteknologi för att ta fram rekommendationer
för konstruktion av träningssimulatorer
Skapa underlag för utveckling av Räddningsverkets utbildningsmetoder genom samarbete
mellan forskare och praktiker

Projektets syften har uppnåtts genom att producera och utvärdera ett prototypspel för insatsträning
samt en modell för hur serious games kan användas i träning och utbildning. Utöver rapporten och den
systemdokumentation som återfinns i rapportens bilagor levereras även prototypen för
räddningsledarutbildning i sådant format att den kan installeras och användas av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB). Systemdokumentation och installationsanvisningar finns på den
DVD-skiva som leveraras till MSB:s forskningsavdelning.

1.1 Tillvägagångssätt
Denna rapport bygger på ett iterativt arbete som i huvudsak genomförts i samarbete med Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps skola på Sandö (MSB Sandö). Det iterativa arbetssättet beskrivs
som en serie ”miniprojekt” där resultat och erfarenheter från föregående arbeten använts som
ingångsvärden i de efterföljande. Det övergripande målet har varit att tillsammans med MSB utveckla
och testa tekniska prototyper och modeller för spelbaserad träning. Syftet med det iterativa arbetssättet
har varit att utvinna krav och domänkunskaper från fackområdet; att testa (och förkasta) designidéer
samt att producera material som skulle kunna användas i det kontinuerliga forskningsarbetet.
Forskargruppen som består av datavetare, kognitionsvetare och pedagoger har besökt MSB Sandö och
MSB Revinge vid ett flertal tillfällen och i olika konstellationer för att genomföra övningar, tester och
seminarier kring serious games. Vi har även samarbetat med lokala räddningstjänster för att samla
information om verksamheten och för att sprida kunskap om projektet och spelbaserad träning. I
forskargruppen ingår också en doktorand som även arbetar med Markstridsskolan i Skövde.
Doktorandens arbete har varit centralt för utvecklingen av den pedagogiska modellen vilken kommer
att redovisas i denna rapport. Däremot tas inte den separata arbetsprocessen för doktorandstudierna
upp. Nedan beskrivs några för projektet centrala aktiviteter vilka ger ett sammanhang till de olika
resultat som presenteras senare i rapporten.
I maj 2009, cirka 4 månader in i projektet, spenderade forskningsgruppen 1 vecka på plats vid MSB
Sandö för att följa övningar och genomföra testsessioner med lärare och studenter vid skolan. Denna
första prototyp och testerna av den beskrivs ytterligare i kapitel 4 som beskriver de prototyper som
utvecklats och testats. Syftet med besöket var att testa några inledande designidéer, initiera samarbete
med MSB Sandö samt att knyta kontakter med lärare för att kunna samarbeta i vidare iterationer av
utvecklingsarbetet. Det huvudsakliga resultatet av denna första iteration vara att stora delar av det
koncept som tagits fram förkastades.
I januari 2010 anordnades en workshop om spelbaserad träning för räddningstjänster vid Högskolan i
Skövde. 35 deltagare från räddningstjänster i Västsverige och MSB. Vid workshopen presenterades
forskningsprojekt inom serious games och deltagarna gavs även möjlighet att testa olika spel, såväl
1
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forskningsprototyper som kommersiella produkter. Syftet med workshopen var att sprida information
om projektet och kunskap om området serious games för räddningstjänst.
Projektet har genomfört tre endagsseminarier om serious games på MSBs båda skolor. I mars 2010
och augusti 2011 på MSB Sandö samt i juni 2010 på MSB Revinge. Seminarierna riktade sig till lärare
och annan personal på de båda skolorna. Forskargruppen presenterade exempel från forskningsfronten
inom serious games samt visade exempel på och gav möjlighet till testning av olika spel relevanta för
träning inom räddningstjänst. Vid de två seminarierna 2010 diskuterades även pedagogiska frågor
kring spelbaserat lärande.
Seminarierna och workshopen som genomfördes under 2010 kom att tjäna som såväl informationsoch resultatspridande aktiviteter som möjligheter att samla in domänkunskap och åsikter från
applikationsområdet. Ytterligare kunskapsinsamlande aktiviteter under 2010 bestod av fältstudier på
Markstridsskolan i Skövde och Kvarn samt en intervjustudie på Räddningstjänsten Södertörns
räddningstjänstförbund. Intervjustudien i Södertörn och fältstudierna på Markstridsskolan
(genomförda inom ramen för det doktorandprojekt som ingått i projektet) har legat till grund för den
pedagogiska modell för spelbaserad träning som tagits fram i projektet.
I juni 2010 påbörjades arbetet med den slutliga prototypen vilken levereras i samband med
avrapporteringen av projektet. Utvecklingsarbetet inleddes med en gemensam design workshop med
deltagare från forskargruppen och MSB Sandö. I denna sista fas (juni 2010 – augusti 2011) av
utvecklingsarbetet har forskargruppen haft kontinuerlig kontakt med representanter från MSB Sandö
via 4 stycken designworkshops, där forskargruppen och representanter från MSB arbetat tillsammans
med kravställning och utveckling, och 2 utvärderingsworkshops, där forskargruppen genomfört
användartester på plats. Arbetet har lett fram till den slutliga prototypen vilken har utvärderats i kursen
Räddningsledare A genomförd på distans hösten 2011. Datainsamling i samband med
kursgenomförandet har genomförts genom besök på MSB Sandö i samband med kursens inledande
närträff, enkät i CursNet samt telefonintervjuer med ett urval av kursdeltagare och lärare. Syftet med
studien var att testa prototypen i sitt tänkta sammanhang.
1.1.1 Forskargruppens sammansättning
Forskargruppen har bestått av personer med bakgrund i datavetenskap, kognitionsvetenskap och
pedagogik vilket speglar den sammansättning av kompetenser som behövs i ett serious games projekt.
Sammansättningen har varierat över tiden på grund av avbrutna och nya tjänster. Gruppen har bestått
av:










Per Backlund, universitetslektor i datavetenskap
Henrik Engström, universitetslektor datavetenskap
Mikael Johannesson, universitetslektor i datavetenskap/kognitionsvetenskap
Anna-Sofia Alklind Taylor, doktorand i datavetenskap
Marcus Toftedahl, projektanställd och universitetsadjunkt
Mikael Lebram, forskningsingenjör
Mia Carlsson, universitetslektor i pedagogik (deltog 2009)
Maria Elena Bergman, universitetslektor i pedagogik (deltog 2010)
Urban Carlén, universitetslektor i pedagogik (deltog 2011)

Under projektets gång har forskargruppen samverkat med olika personer på MSB. Orsaken till skiftena
av personer har varierat. Bytena har även påverkat projektets inriktning och genomförande eftersom
dessa personer har representerat olika kompetensområden inom MSB och forskargruppen har varit
2
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beroende av personer med domänkunskap att samverka med. Det har även varit forskargruppens
ambition att söka samverkan med olika personer inom området för att bättre förstå de organisatoriska
förutsättningarna och verksamheterna, exempelvis genom samverkan med olika lokala
räddningstjänster för att samla information om området.
1.1.2 Uppsatser och publikationer
Ett magisterexamensprojekt och ett doktorandprojekt har genomförts i anslutning till projektet.
Magisterexamen avlades våren 2011 och licentiatuppsatsen presenterades i december 2011.
Toftedahl, M. (2011) Serious achievements: Design guidelines for a game based feedback system in
serious games. Magisteruppsats, Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och
information. Skövde, juni 2011.
Alklind Taylor, A-S. (2011) Coaching by gaming: An instructor perspective of game-based vocational
training. Licentiatuppsats, Örebro universitet. Presenterad i Skövde, december 2011.
4 publikationer med koppling till projektet har skickats in/publicerats under projekttiden.
Alklind Taylor, A.-S. & Backlund, P. (2011). Letting the students create and the teacher play:
Expanding the roles in serious gaming. In Proceedings of the Academic MindTrek conference
(MindTrek'11), (pp. 63-70) Tampere, Finland, September 28-30, 2011. ACM 978-1-4503-08168/11/09
Alklind Taylor, A-S., Backlund, P. and Niklasson, L. (submitted) Introducing the coaching cycle: A
coaching by gaming perspective of serious gaming. Under review for Simulation & Gaming.
Backlund, P., Alklind Taylor, A-S., Carlén, U., Engström, H., Johannesson, M., Lebram, M.,
Toftedahl, M. (2011) Tactical Incident Commander - an Online Training Game for Incident
Commander Training. In the proceedings of the 5th European Conference on Game Based Learning
(ECGBL 2011). ISBN: 978-1-908272-19-5
Bergman M. E. and Backlund, P. (2010) Aprendizaje a través de simuladores de juegos serios. Una
iniciativa didáctica en el programa de bomberos. (Lärande med hjälp av simulatorer och serious
games. Ett didaktiskt initiativ inom utbildning för brandmän.) Presented at Seminario Internacional
"Evaluación de Buenas Prácticas en el uso de TIC para la Enseñanza". ISBN: 978-84-693-4724-9
1.1.3 Seminarier och annan resultatspridning
Projektet har genomfört och/eller presenterats vid följande konferenser, mässor och seminarier utöver
vad som angetts under publikationer.
2009



Projektet presenterades på 6th International Conference on Information Systems for Crisis
Response and Management (ISCRAM2009), Göteborg
Projektet presenterades på konferensen E-Virtuoses, Lille, Frankrike

2010




Projektet arrangerade ett seminarium om spelbaserad träning i Skövde med deltagare från
MSB och lokala räddningstjänster
Projektet arrangerade ett seminarium om spelbaserad träning på MSB Sandö
Projektet arrangerade ett seminarium om spelbaserad träning på MSB Revinge
3
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Projektet presenterades på SRTC:s teknikdagar i Skövde

2011






Projektet presenterades på SRTC:s teknikdagar i Skövde
Projektet presenterades på konferensen E-Virtuoses, Valenciennes, Frankrike
Projektet arrangerade ett seminarium om spelbaserad träning på MSB Sandö
Projektet presenterades via en poster på Mötesplats samhällssäkerhet, Stockholm
Projektet presenterades på konferensen Ny kunskap för ett säkrare samhälle, Stockholm

1.1.4 Sammanfattning av projektets resultat
Projektets resultat, dvs. de praktiska resultaten av projektet kan sammanfattas i tre områden:






Praktiskt exempel på träningsspel. En körbar webbaserad applikation för att träna
beslutsfattande på taktisk nivå. Spelet och dess underliggande pedagogiska tankegång har
publicerats på en vetenskaplig konferens. Systemdokumentation och manual återfinns i denna
rapport. Beskrivs mer utförligt i kapitel 4.3.
En pedagogisk modell för spelbaserad träning baserad på teorier om upplevelsebaserat
lärande. Modellen sammanfattas i denna rapport men återfinns i sin helhet i Alklind Taylor
(2011). Beskrivs mer utförligt i kapitel 4.1.
Rapportering om ett praktiskt test av att använda spelbaserad träning som utbildningsmetod;
konkret genomförd som tester av den ovan nämnda prototypen inom ramen för en kurs på
MSB Sandö. Resultaten från dessa studier sammanfattas här men har inte publicerats i något
vetenskapligt forum ännu. Beskrivs mer utförligt i kapitel 4.4.

2 Bakgrund
Detta kapitel beskriver de teoretiska och praktiska utgångspunkter forskargruppen haft för sitt arbete.
Projektet har haft två huvudteman: serious games och pedagogik i anslutning till spel och spelbaserat
lärande. Bakgrundskapitlet definierar och sammanfattar dessa båda områden för att ge läsaren en
referensram till projektets resultat.

2.1 Mottagarorganisationen
Den mottagande organisationen för projektets resultat är Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), närmare bestämt de delar av MSB som är verksamma i anslutning till lokala
räddningstjänster. MSB:s uppgift är ”att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor
och kriser.” (MSB, 2011). Ett av MSB:s ansvarsområden är utbildning av personal till lokala
räddningstjänster. Sedan en omorganisation 2009 sker detta främst på två skolor, i Revinge och på
Sandö. Sammanlagt finns i nuläget 78 olika kurser listade (MSB, 2011). Av dessa är 16 stycken
inriktade mot personal verksam inom räddningstjänsten. Dessutom erbjuder MSB en 2-årig
eftergymnasial utbildning, Skydd mot olyckor (SMO).
Räddningstjänsten i Sverige är organiserad i cirka 175 lokala räddningstjänster som ansvarar för
insatser inom sina respektive räddningsregioner. Dessutom ansvarar ett antal statliga myndigheter för
samordningen inom sina egna områden. Länsstyrelserna ansvarar för samordning av lokala
räddningstjänster och samarbete med den statliga räddningstjänsten. Sammantaget finns alltså ett stort
behov av utbildad personal inom en rad områden för vilken MSB:s skolor har ett huvudansvar.
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2.2 Utbildningsmässiga förutsättningar
Lärande är en process som hänger intimt samman med hur lärandemiljöer organiseras och vilket
innehåll en utbildning ges. För att kunna närma oss olika praktiker inom räddningstjänsten så har
kvalitativa forskningsintervjuer varit ett sätt att ”vaska fram” yrkeskunnande. Utöver den samverkan
(intervjuer, studiebesök, deltagande i övningar och design workshopar) som skett inom ramen för
projektets samverkan med MSB:s skolor har kontakt tagits med lokala räddningstjänster för att få ökad
förståelse för domänen. Det är en viktig procedur för att sedan kunna skapa en lämplig pedagogisk
modell som kan tillgodose olika behov hos dem som skall undervisas. Ur ett ”bottom up” perspektiv är
det av stort intresse att höra vad människor som arbetar inom yrket formulerar, uppfattar och berättar
om sina egna erfarenheter. Yrkeskunnande formuleras verbalt och på så sätt kan praktiska och
teoretiska inslag av informanternas kunskap analyseras.
Yrkesutbildningar har per definition betonat hantverk och lyft fram ett praktiskt perspektiv, i samhället
finns det olika utbildningar som förbereder människor för framtida yrken. Inom akademin kan
exempelvis utbildningar till läkare, sjuksköterska och lärare benämnas som akademiska
yrkesutbildningar. Till icke akademiska utbildningar räknas utbildningar som på två veckor till tre år
som kan ge yrkestitlar. MSB (2011) beskriver SMO-utbildningen som ”en tvåårig eftergymnasial
utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska färdigheter som krävs för att
arbeta inom räddnings- och säkerhetsområdet.” Utbildningens praktiska karaktär med övningar som
benämns som ”verkliga situationer” dvs. iscensättning av olika olyckor kombineras med teoretiska
kunskaper.
I en förstudie inom ramen för projektet intervjuades 16 personer verksamma på MSB och på två olika
stationer i en lokal räddningstjänst. 4 ingenjörer, 1 utbildningschef, 2 insatsledare, 1 styrkeledare samt
8 brandmän. Frågorna formulerades med syfte att ta reda på hur informanterna resonerar kring sitt
yrke dvs. den egna praktiken och sin utbildningsbakgrund. Förstudien ger en bild från en lokal
räddningstjänst och kan sammanfattas i ett antal teman som illustrerar delar av brandmansyrket.
Yrkespraktiken beskrivs i termer av:





Fysisk styrka, kondition och hälsa
Social kompetens och psykisk stabilitet
Gemenskap och laganda
Flexibelt yrke med spännande och varierande inslag av praktiskt arbete

Dessutom framträder föreställningar om vikten av praktik och praktisk kunnande. Det behövs
yrkeserfarenhet för att klara av de praktiska momenten i arbetet. Slutligen kan det noteras att det finns
en föreställning om låg IT-kompetens, framförallt hos den äldre generationen i yrkeskåren. Det
sistnämnda verkar även vara en uppfattning bland flera lärare på MSB:s skolor. Traditionellt har yrket
och utbildningarna betonat det praktiska inslaget, men på senare år har flera utbildningar
”akademiserats” med ett ökat teoretiskt inslag. Ett sådant exempel är den nya 2-åriga utbildningen
Skydd mot olyckor som nämnts ovan. I många sammanhang betonas vikten av att lära från personliga
erfarenheter inom brandmannayrket (se t.ex. Sandleben, 2002). Samma uppfattning finns uttryckt i
projektets intervjumaterial och ges också en framträdande roll i många kurser. En intressant fråga är
dock hur sådana erfarenheter kan förvärvas. Naturligtvis görs viktiga erfarenheter vidverkliga insatser,
men de kan också erfaras från praktiska inslag i utbildningar eller diskussioner med kollegor. Crookall
och Thorngate (2009) diskuterar att spel och simulering kan fylla en viktig roll i detta sammanhang
genom att ge möjlighet till att testa olika strategier och lösningar i en säker miljö. På så vis kan teori
och praktik sammanlänkas.
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3 Serious Games och simulatorer
Simulator är ett brett begrepp som beroende på användningsområde kan se olika ut.
Nationalencyklopedin definierar simulator som en ”apparat eller anläggning som helt eller delvis
efterliknar komplicerade händelseförlopp och maskiner i samspel med människor”. En simulator i
dataspel- eller serious games-sammanhang brukar oftast förknippas med någon form av avancerad
anläggning där olika aspekter av ett område kan tränas, till exempel en flygsimulator. Serious games
och simulatorer kan ha gemensamma egenskaper, i och med att serious games för träningssyfte ofta på
ett eller annat sätt försöker efterlikna verkliga förhållanden. Speldesignern Will Wright, skaparen av
spelen Sim City och The Sims, delar in simulatorer i två fack baserat på deras egenskaper (i Aldrich,
2005),. Förutsägande simulatorer (predictive simulators) är simulatorer som i hög grad försöker att
efterlikna de verkliga förhållandena och tar många faktorer i beaktande när simulationen genomförs.
Beskrivande simulatorer (descriptive simulators) å andra sidan är system som identifierar de
nödvändiga variablerna och simulerar dessa på en tillräcklig nivå. Wright ger ett exempel som
innefattar en simulator vari beteendet av en boll simuleras; en boll läggs på toppen av en kon och
simulatorn ger sedan ett resultat var bollen hamnar när bollen släpps. En förutsägande simulator skulle
ta med alla krafter som påverkar bollen i beräkningen för att få ett så korrekt utfall som möjligt, medan
en beskrivande simulator skulle förenkla det hela och använda en enklare beräkningsmodell som i
många fall ger ett fullgott resultat. Bollen faller nedåt på någon sida av konen, att den faller uppåt är
något som är helt uteslutet. Susi, Johannesson och Backlund (2007) diskuterar problematiken med att
särskilja vad de kallar ”3D applications”, applikationer där en visualisering av något sker, från serious
games. Susi et al (2007) menar att 3D-applikationer saknar de engagerande och motiverande
egenskaper som serious games besitter, något som kan kopplas till exempelvis en flygsimulator som
har som uppgift att efterlikna verkliga förhållanden för ett flygplan på så sätt att det går att träna sig i
att faktiskt flyga.
Spel i olika former har länge använts i undervisningssyfte. Tidiga exempel är de rollspel som användes
i antikens Grekland eller spel som schack, som många anser ha uppkommit för att träna militära
strategier. Att använda spel för utbildning kan ge många fördelar, och att spela och arbeta skulle stå i
motsats till varandra är inte fallet vilket det finns många exempel på. Sutton-Smith (2001) menar att
motsatsen till spel inte är arbete, utan depression.
”The opposite of play, in these terms, is not a present reality or work, it is vacillation, or worse, it is
depression. To play is to act out and be willful, as if one is assured of one's prospects.” (Sutton-Smith, 2001,
s. 198).

Spel i dess olika former kan sträcka sig från aktiviteter med strikta regler till den fria leken. Ett antal
definitioner och förklaringar till spel och spelande kommer att lyftas fram för att ge en bild av vad spel
kan innebära. Spel defineras av Caillois (1961) som en frivillig aktivitet, med underhållande
egenskaper. Spel är, enligt Caillois (1961), separerade från resten av vardagen och skall ha ett ovisst
slutresultat, vara icke produktivt, styrt av regler samt vara påhittat. Utöver detta har Caillois (1961)
identifierat fyra olika former av spel; agon (tävling), alea (slump), mimicry (rollspel) och ilinx (yrsel),
där ett spel kan ha en eller flera av dessa former. Caillois (1961) har även identifierat två ytterligheter
gällande spel som sträcker sig mellan ludus (styrt av regler) och paidia (fri lek/spel), en skala som kan
användas för att ge en del av förklaringen om hur ett spel är tänkt att spelas.
Det finns naturligtvis ett stort antal definitioner, från olika källor, för att beskriva vad ett spel kan vara.
Caillois (1961) är en av de många forskare som lagt grunden till teorier i området inom spelforskning
som kallas ludologi. För att ge en bredare bild kring vad ett spel är kommer definitioner från ett antal
källor lyftas fram nedan. Encyclopedia Britannica (2011) definierar till exempel ett spel som ”activity
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engaged in for diversion or amusement”, översatt: verksamhet som utövas för förströelse eller
underhållning. Den amerikanske författaren och speldesignern Costikyan (1994) beskriver spel som:
"[…] en konstform där deltagarna, kallade spelare, fattar beslut med syftet att hantera resurser för att
uppnå ett mål". På Wikipedia kan man finna definitionen "[...] en strukturerad aktivitet, vanligtvis
utförd för underhållning men som ibland används som ett pedagogiskt verktyg. Spel skiljer sig från
arbete, som vanligtvis utförs mot ersättning, och från konst, vilket är mer inriktat på uttryckandet av
idéer. "(Wikipedia, 2011a).
Dataspelsmediet utvecklas snabbt, i alla fall rent tekniskt, och med det kommer även möjligheterna att
använda dataspel i mer ”seriösa” syften. Termer som ”game based learning”, ”edutainment” och
”serious games” har fått beskriva detta användande av dataspel där spelens engagerande egenskaper
och motiverande faktorer används för andra syften än enbart ren underhållning. Detta är ett mål som
många utvecklare siktar mot, inte bara när det gäller utbildning och träning, utan även för att sprida ett
budskap eller påverka en större massa människor på något sätt. Både kommersiella och ickekommersiella organisationer har börjat inse nyttan med att använda dataspel och andra interaktiva
upplevelser som ett verktyg för att nå sina mål.
Även om det finns många fördelar med att använda datorspel för andra ändamål än ren underhållning
finns det även vissa problem med detta. Ett problem med dataspel som läromedel, främst riktat mot
grundskola, identifieras av Shute et al. (2009) som påpekar att det finns en stor klyfta mellan de saker
som barn gör för underhållnings skull och saker de måste göra för att klara skolarbetet. De saker som
anses viktiga att lära sig i skolan är ofta av mindre intresse än saker som utförs på fritiden och för att
brygga över denna klyfta används ibland spel i olika former.
Dataspel har traditionellt sett varit riktat till huvudsakligen underhållningsmarknaden, där de mest
populära och bäst säljande produkterna är spel med utvecklingskostnader på miljontals amerikanska
dollar. Ett exempel på detta är det Call of Duty: Modern Warfare 2, som var ett av de mest sålda
spelen under 2009, vilket rapporterades sälja för 310 miljoner dollar redan under första dagen på
marknaden. Utvecklingskostnaderna för att ta fram ett spel av den omfattningen, så kallade ”trippel-Atitlar" är stadigt växande och trots att det sällan offentliggörs siffror på exakt hur mycket ett trippel-Aspel kostar att producera, är en kvalificerad uppskattning att exemplet Modern Warfare 2 hade en
utvecklingskostnad någonstans i storleksordningen 40-50 miljoner dollar. De senaste åren, när digitala
distributionskanaler blivit mer tillgängliga, har en "spelscen" där produkter utvecklade med betydligt
mindre medel växt fram. Denna ”independent”- eller ”indie”-scen drar nytta av både de nya
distributionskanalerna och de mer kostnadseffektiva verktyg som tas fram för att även mindre projekt
skall kunna nå ut till en bred marknad med den kvalitet på teknik och innehåll som marknaden
förväntar sig. Denna utveckling, med billigare utvecklingsmiljöer och mer lättillgängliga
distributionskanaler ger effekter för användandet av dataspel och dataspelsteknologi inom andra
områden än enbart för nöjes skull.

3.1 Edutainment
Edutainment är en term sammansatt av orden education (utbildning) och entertainment (underhållning)
och var ett modeord senast i mitten av 1990-talet i samband med att hemdatorerna fick kapacitet att
visa mer avancerad grafik och ljud än tidigare. Edutainment-produkter var (och är) ofta riktade till en
yngre publik och har välkända karaktärer från till exempel barn-TV-shower i huvudrollen. Även om
edutainment senast fick ett uppsving med CD-ROM och multimediatekniken, myntades konceptet
redan år 1948 av The Walt Disney Company för att beskriva en serie korta dokumentärfilmer där
underhållning och lärande blandades (Wikipedia, 2011b).
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Egenfeldt-Nielsen (2007) konstaterar att edutainment är ett brett begrepp som omfattar en kombination
av utbildning och underhållning för användning på en mängd olika medieplattformar, där inkluderat
dataspel. Vidare diskuterar Egenfelt-Nielsen (2007) de brister i edutainment-spel som ofta lyfts fram
och påstår att edutainment-titlar ofta har brister både vad gäller spelande och lärandemål, med inget
integrerat lärande och förenklade spelmoment. Adams och Rollins (2007) kallar produkter med brister
enligt ovanstående ”chocolate covered broccoli”. I fallet edutainment varvas ofta lösryckta
spelmoment med uppgifter riktat mot lärande. Exempel på detta kan vara ett upplägg där användaren
får spela lite som belöning för att ha klarat av till exempel en matematikuppgift. Charsky (2010) är av
en liknande åsikt angående edutainment:
“Edutainment is the combination of one of the lowest forms of education (drill and practice) with less than
entertaining game play”.

Naturligtvis finns det även goda exempel på edutainment-produkter, Charsky lyfter till exempel fram
geografispelet ”Where in the world is Carmen Sandiego” som ett sådant. Oavsett hur det ligger till
med majoriteten av edutainment-titlar kan flertalet intressanta upplägg och erfarenheter hittas. Det allt
vanligare begreppet serious games bygger i grund och botten på liknande koncept som edutainment.

3.2 Serious games
Kortfattat är serious games en term som beskriver spel som har andra huvudsyften utöver ren
underhållning. Serious games är, precis som i fallet edutainment, en gammal term som blivit
uppdaterad för att passa in i dagens dator- och dataspelsklimat. Abt (1970) diskuterade möjligheterna
att använda spel för andra syften än enbart underhållning redan i början av 1970-talet. På den tiden var
dataspelen och dataspelsindustrin bara i sin linda och därför täckte Abt in mestadels bräd- och kortspel
även om han beskrev visioner som var påfallande framsynta.
För att serious games skall kunna sättas i relation till andra termer föreslår Aldrich (2004) en hierarki
(Figur 1). Aldrich (2004) menar att simulatorer placeras högst i hierarkin och de underliggande
termerna ärver egenskaper från de som ligger över. Alltså har spel element från simulatorer och
serious games har i sin tur egenskaper från både spel och det som Aldrich kallar ”immersive learning
simulators”.

Figur 1. Aldrich (2004) hierarki över spel och simulatorer.

Det råder viss begreppsförvirring kring just vad som är ett serious game; konsulteras Wikipedias
serious games-artikel finns där informationen att både edutainment och simulatorer eller simulatorspel
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är en typ av serious games. Detta gör det svårt att peka på något specifikt som verkligen definerar just
serious games, och den breda definitionen ”spel med ett syfte eller syften utöver ren underhållning” är
den som används i denna rapport.
Om Caillois (1961) teorier kring vad ett spel är appliceras på serious games kan det diskuteras om alla
kriterier passar in. Caillois menar att spel skall vara icke-produktivt, där allt som stoppas in i
spelvärlden är det som tas med ut, och om kunskap är en produkt som spelet skapar kanske inte den
icke-produktiva biten är relevant för serious games. Å andra sidan kan det argumenteras att kunskapen
har stoppats in i spelet och sedan förvärvas av spelaren vid ett speltillfälle. Michael och Chen (2006)
diskuterar kring frågan om serious games är ett spel eller inte och menar att serious games både är och
inte är spel. De menar att serious games är ett spel i och med att de har regler, att de simulerar
beteenden, spelare kan ge input till det och att spelet då producerar någon form av feedback.
I denna rapport och i det utförda projektet har serious games definierats som spel med syften utöver
ren underhållning.
“[...]we define serious games as games that engage the user, and contribute to the achievement of a defined
purpose other than pure entertainment (whether or not the user is consciously aware of it). A game’s purpose
may be formulated by the game’s designer or by the user her/himself.” (Backlund, Engström, Hammar,
Johannesson and Lebram, 2007, s. 2)

En viktig komponent i serious games är att behålla det som gör spel och dataspel roligt, engagerande
och motiverande på samma gång som det ger spelaren en möjlighet att lära sig något. För att
konstruera spel som både är underhållande och har det ytterligare syftet, är det viktigt att utvecklingen
sker i samarbete mellan spelutvecklare och personer med kunskap om det specifika ämnesområdet
som skall läras ut. Ett exempel på detta är SIDH-projektet där spelutvecklare och forskare från
Högskolan i Skövde tillsammans med brand- och räddningslärare från Räddningsverket arbetade
tillsammans för att skapa ett serious game för utbildning av rökdykare (Backlund et al., 2007). Att
samarbete mellan ämneskunniga och spelutvecklare är nödvändigt är något som även Zyda (2005)
identifierat, och belyser vikten av nära samarbete mellan domänspecifik kompetens och
spelutvecklare. Vidare betonar Zyda inslaget av pedagogik som en viktig komponent i serious games
(Figur 2).

Figur 2. Efter Zyda (2005) Inslaget av pedagogik är centralt för serious games.

3.3 Exempel på produkter
Detta avsnitt kommer att lyfta fram ett antal produkter som analyserats som grund för det
utvecklingsarbete som gjorts för ledningsspelet. En matris har sammanställts (Bilaga 1) där
9

Spelbaserad simulering för insatsutbildning – Slutrapport
____________________________________________________________________________________________________

spelbaserade produkter riktade mot utbildning av räddningstjänst och dess egenskaper listas. Följande
produkter är ett urval från matrisen, där möjligheter har funnits att prova produkterna samt att de har
egenskaper intressanta för utvecklingen av ledningsspelet.
3.3.1 Vector Command
Tactical Command Trainer1 tillhandahålls av Vector Command som har specialiserat sig på att
utveckla hjälpmedel av olika slag för ledningsträning inom olika organisationer. Genom Vector
Command kan ett scenario spelas upp där en användare ikläder sig rollen som räddningsledare på en
virtuell olycksplats. Denna användare som agerar räddningsledare har ingen direkt kontroll av
systemet, utan ger order och påverkar scenariot genom radiokommunikation med en spelledare.
Spelledaren matar in användarens order i systemet och scenariot fortskrider därefter med den nya
informationen. För användaren presenteras olycksplatsen genom en tredimensionell vy där kameran
kan flyttas i den virtuella världen via en joystick som användaren har tillgång till. Detta är för
användaren den enda direkta interaktionen med systemet. Förutom den tredimensionella vyn där
olycksplatsen visualiseras genom datorgrafik, finns ett antal videoklipp med nyckelkaraktärer som kan
tänkas finnas på en olycksplats. Om användaren begär att få tala med till exempel polis kan operatören
spela upp ett förinspelat videoklipp med polisen som ger ny information. Användaren kan sedan
utifrån den nya informationen ställa nya frågor som (förhoppningsvis) kan besvaras. Videoklippen är
dock relativt begränsade där vanliga svarsalternativ såsom ”Ja” och ”Nej” finns. Finns svarsalternativ
inte förinspelat måste spelledaren bryta in och rollspela som polis via radion.
Ett scenario i Vector Command förs framåt genom att spelledningen matar in spelarens order i
systemet, effekterna av dessa beslut visualiseras sedan på den vy som presenteras för användaren.
Operatörsgränssnittet består av en översiktskarta och ett antal menyer där olika enheter och liknande
kan placeras på de ställen studenten begär. Systemet är inte helt flexibelt och i vissa lägen kan
studenten ge order som inte är möjliga att utföra i systemet, då är det upp till operatören att i
möjligaste mån skapa de effekter som studentens order skulle ge.
Systemet loggar hela tiden det som sker och det går att spela upp ett genomgånget scenario i efterhand,
till exempel för att användaren skall få feedback på ett utfört scenario. Utöver att själva skeendet
sparas finns även en textlogg med inmatade kommandon och åtgärder att tillgå, dock har loggen
problem med att för mycket oväsentlig information hamnar i filen. Det gör det svårt att i efterhand
kunna hitta de händelser som är av vikt vid genomgång efter ett genomfört scenario. Möjligheter att
göra ljudupptagningar från radiotrafiken som sker genom systemet finns, men även här visar systemet
sin ålder. Inspelningsfunktionen måste aktiveras manuellt av operatören och när inspelning sker fryser
resten av systemet, vilket medför att det märks väldigt tydligt när inspelning sker.
Vector Command började utvecklas redan i slutet av nittiotalet vilket är både en fördel och nackdel.
Fördelarna ligger i att det finns gott om funktioner och möjligheter att utföra ett brett spektra av
insatser i en simulerad värld, men att systemet hela tiden har blivit ut- och påbyggt medför att till
exempel användargränssnitt för spelledare är mycket invecklat och inte särskilt användarvänligt.
Vector Command har ett antal fördefinierade scenarier att tillgå och det finns ingen möjlighet att själv
skapa egna scenarion, eller varianter på de förprogrammerade.
3.3.2 Fire Studio
Fire Studio2 är ett program för att preparera digitalfoton med ”clip art” av rök och eld. Fire Studio har
designats för att vara lättanvänt, med ett gränssnitt som även personer med låg datavana kan använda.
1
2

www.vectorcommand.com
www.digitalcombustion.com
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Programmet har ett stort bibliotek med rök- och eldeffekter som sedan kan placeras ut på foton av
tänkta olycksplatser. De olika rök- och eldeffekterna kan påverkas i färg och omfattning för att få
varierat och utseende som efterliknar verkliga förhållanden. I de senaste versionerna av Fire Studio
finns även möjligheten att infoga animationer av skadade människor för att ytterligare förstärka den
visuella realismen.
Scenarion byggs upp med hjälp av bilder av diverse byggnader där eldeffekterna läggs in, därefter kan
scenariot stegas igenom genom likt ett Powerpoint-bildspel med fördefinierade händelser. Det finns
viss möjlighet finns att ändra egenskaper på eld och rök i realtid under scenariots gång, men det mesta
är fördefinierat och möjligheten att ändra scenariot under tiden det körs är begränsat.
Fire Studio har ett lättanvänt gränssnitt och det är relativt enkelt för läraren att bygga ett scenario med
hjälp av det medföljande biblioteket av effekter samt egna fotografier. Att kunna använda egna foton
gör att det är enkelt att anpassa de scenarion som byggs upp och att använda miljöer i närområdet. Ett
scenario kan bestå av ett flertal olika vyer på samma objekt vilket gör att det är möjligt att gå omkring
i scenariot. Detta är dock endast möjligt till de fördefinierade vyerna som lagts in, det är alltså endast
tvådimensionella bilder. Spridning av eld och rökutveckling är fördefinierade.
Fire Studio är ett verktyg för att snabbt och relativt enkelt kunna skapa scenarion med händelseförlopp
att diskutera kring och reflektera över. I och med att det finns möjlighet att exportera ut scenarion
skapade i Fire Studio för att använda i till exempel Powerpoint är det enkelt att distribuera ut scenarion
till en klass för att använda i hemuppgifter med mera. Fire Studio är ett verktyg för visualisering.
Läraren måste tänka ut ett förlopp som det aktuella scenariot kan följa, ett förlopp som sedan inte går
att påverka under tiden som scenariot presenteras. Att det är ett visualiseringsverktyg innebär också att
det inte finns någon möjlighet att logga sessionen i programmet.
3.3.3 Rescue Sim
Rescue Sim3 är en träningssimulator för insatsledare liknande Vector Command, dock med ett antal
stora skillnader. Till skillnad från Vector Command kan användaren enkelt skapa egna scenarion med
hjälp av den medföljande scenarioeditorn. Ett stort antal objekt finns tillhanda i verktyget och genom
det enkla gränssnittet byggs komplexa scenarion upp på relativt kort tid. Sedan augusti 2011 finns en
funktion i scenarioeditorn där scenarion kan lokalanpassas via kartdata från Google Maps.
Förutom Rescue Sim gör Vstep ett antal simulatorspel för den kommersiella marknaden, bland annat
Feuerwehr 2010 och Ship Simulator.
3.3.4 Flame Sim
Flame Sim4 är ett spelbaserat träningsverktyg för träning och utbildning av brandmän. Marknadsfokus
är Nordamerika, och spelet utvecklas av FlameSIM LLC, ett dotterbolag till dataspelföretaget High
Voltage. Flame Sim använder sig av High Voltages spelmotor kontrolleras med en vanlig handkontroll
från Microsoft Xbox 360. Flame Sim har huvudfokus på nätverksspelande, där varje spelare har en roll
i en styrka på en olycksplats. Tyngdpunkten ligger på kommunikation och övning av standardbeslut
för olika typer av olyckor.
Produkten innehåller en stor mängd utrustning och fordon, som alla kan användas i den virtuella
miljön och inför varje uppdrag kan resurser tilldelas spelaren att använda i scenariot. Flame Sim
innehåller även en editor där möjligheten att modifiera de scenarion som följer med finns. Det är alltså
inte möjligt att skapa egna scenarion från grunden, det är modifiering av de befintliga som gäller.
3
4

www.vstep.nl
www.flame-sim.com
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Detta kan göras till exempel genom att ändra placering av offer och eld samt liknande variabler, vilket
gör att man kan ändra förutsättningarna inför en träningssession. Under spelets gång lagras spelarnas
agerande med hjälp av en loggfunktion, loggen kan sedan exporteras till en html-fil för användning
utanför systemet.
3.3.5 Code 3D
Code 3D5 är ett verktyg för att visualisera olycksplatser i 3D. Produkten är gratis att använda mot
registrering och verifiering av organisation. Denna registrering sker när Code 3D har laddats ned,
informationen behandlas sedan av företaget som tillhandahåller produkten, Sim Ops Studios, och en
unik produktnyckel skickas för att låsa upp programmet.
I och med att Code 3D är gratis att använda samt gjort för att skapa egna scenarion, finns ett stort
bibliotek med objekt redan tillgängligt i produkten samt på Code 3D:s hemsida. Scenarion som är
skapade med produkten kan sedan laddas upp och göras fritt tillgängliga via webben, vilket många har
gjort. Code 3D bygger på spelmotorn Unreal Engine och är kapabel till att visualisera avancerade
grafiska effekter t.ex. eld, rök och vätskor även på en dator med relativt låga prestanda.
Tilläggstjänster och support säljs vid sidan om, till exempel hjälp med att bygga scenarion eller
importera egen grafik in i systemet.
3.3.6 Nims Pro
Nims Pro6 är en träningssimulator som bygger på öppen källkod. Simulatorn är därmed tillgänglig att
ladda hem och använda gratis, tillsammans med ett antal scenarion. Nims Pro är byggd med hjälp av
Flash och PHP, teknik som ofta används vid skapande av webbsidor. Nims Pro har ett upplägg
liknande Fire Studio, där fotografier prepareras med animeringar av eld och rök för att på så sätt
visualisera ett scenario. Till Nims Pro följer ett antal scenarion med vid installation och ytterligare
finns att ladda ned från projektets hemsida. Det finns också mer avancerade scenarion att tillgå mot
betalning.
Produkten är byggd för att användas för flera användare samtidigt och dessa kan ta olika roller, t.ex.
brandkår, polis och ambulans. Studenterna samarbetar sedan i realtid för att lösa scenariot i fråga.
3.3.7 Incident Commander
Incident Commander7 är ett strategispel för att träna ledning vid storskaliga olyckor, som lamslagit
hela samhället. Många samhällsfunktioner ingår, till exempel krishantering, räddningstjänst, polis med
flera. Som spelare ska situationen lösas med de resurser som finns tillgängliga. Incident Commander
är utvecklat av Breakaway Games, en spelutvecklare som specialiserat sig på avancerade strategispel,
på uppdrag av USA:s Departement of Justice. Spelet kan spelas antingen i flerspelarläge i nätverk med
upp till 16 spelare eller i enspelarläge för enskilda individer.
Incident Commander använder sig av det i USA standardiserade National Incident Management
System-protokollet, ett system där myndigheter och organisationer samarbetar vid stora olyckor. MSB
driver ett system som har liknande funktioner, WIS, där olika organisationer kan koppla upp sig och
bidra med information och kunskap kring en olycka eller kris.
3.3.8 SIDH
SIDH utvecklades inom ramen för projektet ”Serious Games Cluster and Business Network”.
Projektet syftade till att studera utbildning inom rökdykning med hjälp av en spelbaserad
5

www.code3d.com
www.nimspro.org/tiki-index.php
7
www.breakawaygames.com
6
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träningssimulator. Genom ett nära samarbete mellan Högskolan i Skövde och Räddningsverket
Skövde beslutades det att fokus skulle ligga på övning av sökstrategi, något som ansågs vara av stor
vikt att behärska vid rökdykning.
SIDH spelas i en så kallad CAVE-miljö, ett litet rum där alla fyra väggar utgörs av projektordukar på
vilka spelvärlden projiceras. Genom att använda sig av denna typ av visualiseringsteknik i
kombination med ett antal specialbyggda enheter för att kontrollera spelet, skapas en inlevelse hos
spelaren som är svår att uppnå med enbart en vanlig monitor. De specialbyggda kontrollenheterna
består av ett strålrör som används som joystick med vilket spelaren anger vilken riktning denne vill ta
sig i spelvärlden, samt sensorer i golvet som känner av när spelaren tar ett steg och flyttar då spelaren
framåt i spelvärlden i den valda riktningen.
Systemet utvärderades med hjälp av studenter på Räddningsverkets skola i Skövde. När utvärderingen
var färdig och resultatet sammanställt kunde en viss skillnad i sökstrategi ses, där de studenter som
spelat SIDH innan den traditionella övningen bedömdes ha ett mer systematiskt tillvägagångssätt
(Backlund m fl., 2007). Det var dock inte några stora skillnader som identifierades. I samband med
experimentet ombads studenterna att fylla i en enkät om hur de upplevde simulatorn, och resultatet i
den enkäten var till fördel för SIDH. En majoritet ansåg att de fått en bättre förståelse för hur man ska
söka av en okänd lokal effektivt. Underhållningsaspekten var en annan sak som lyftes fram i enkäten,
studenterna tyckte det var roligt att använda SIDH.
3.3.9 On Scene Commander
On Scene Commander utvecklades under 2008 som ett utvecklingsprojekt på Räddningsverket
Skövde. Projektet startade vintern 2008 med planering och utformning av spelkonceptet. On Scene
Commander utvecklades med syftet att användas som undervisningsmaterial för användning i kursen
Räddningsledare A. Med inspiration från strategi- och detektivspel utformades ett koncept där
spelaren skulle undersöka en olycksplats där en tankbil med farligt gods kolliderat på en bro och
utifrån de givna förutsättningarna planera utförandet av insatsen och prioritera i vilken ordning de
olika åtgärderna skulle ske. Studenten är hela tiden tvungen att själv söka den information som krävs
och utifrån dessa observationer lösa det givna scenariot. Eftersom det scenario som togs fram handlade
om olycka med farligt gods behövde studenten använda sig av de hjälpmedel som finns vid sådana
typer av olyckor, bland annat farligt gods-pärmar eller motsvarande.
Spelet är designat för korta och intensiva spelomgångar. Ett scenario ska inte ta mer än 10-15 minuter
att spela igenom från start till slut, vilket bidrar till mängdträning som ”nöter” in strategier och
standardbeslut. Den korta speltiden hade även syftet att studenten genom möjligheten att spela samma
scenario flera gånger få prova olika typer av tillvägagångssätt och strategier. Tanken var att ett antal
grundscenarion skulle tas fram, som sedan kunde varieras genom att ändra vissa variabler, t.ex.
väderförhållanden, olika typer av substanser o.s.v. och därmed få ett stort antal variationer för
studenten att öva på. Under hösten 2008 utvärderades On Scene Commander i Räddningsledar-kurser
på Räddningsverket Skövde och fick gott gehör bland studenterna för dess upplägg och utformning.

3.4 Sammanfattande analys av serious games för räddningstjänst
Matrisen i bilaga 1 tar upp egenskaper hos ett antal spel och utbildnings/träningsprodukter med temat
räddningstjänst eller liknande verksamhet. Totalt har 27 olika produkter identifierats genom sökningar
på Internet samt deltagande på branschmässor. Sökord som använts för att identifiera relevanta
produkter via Internet är serious games, fire, education, tactical trainer, command trainer, simulator,
räddningstjänst, firefighter, rescue services.
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Matrisen är indelad i 17 kolumner där varje kolumn representerar en egenskap. De olika egenskaperna
är baserade på vad som skulle vara viktigt att ha i ett tänkt spel för en kurs i räddningsledning och
sträcker sig från ämnesspecifika egenskaper som taktisk nivå och ämnesområde till övergripande
spelrelaterade egenskaper till exempel antal spelare eller möjlighet att skapa egna scenarion.
Matrisens syfte är att identifiera egenskaper hos de olika produkterna för att få en uppfattning om hur
marknaden ser ut och vilka egenskaper som är ofta använda eller saknas hos produkter inom samma
område som projektet. Till exempel visar matrisen att det endast är två produkter som är spelbaserade
och har en scenarioeditor – 911 First Responders och Incident Commander. 911 First Responders är
ett spel med underhållning som huvudsakligt syfte och har inte några lärandemål kopplade till verklig
räddningstjänst i sig. Incident Commander är ett spel på strategisk nivå som täcker in scenarion där
inte bara räddningstjänst är inblandat, utan även andra myndigheter och organisationer som kopplas in
vid olyckor och incidenter. Det finns alltså ett hål att fylla i produkter för spelbaserad träning där
användaren kan skapa egna scenarion.

4 Resultat och leverabler
Detta kapitel beskriver de konkreta resultaten av projektet





En pedagogisk modell för spelbaserad träning
Prototyp för kommunikationsövning i caven (inklusive utvärdering)
Prototyp för räddningsledarutbildning: Tactical incident commander
Test av Tactical Incident Commander på kursen Räddningsledare A, distans

4.1 Pedagogisk modell
Den pedagogiska modell för spelbaserad träning har utvecklats med hjälp av en abduktiv
forskningsansats där forskargruppen har kombinerat empiriskt material från två organisationer, MSB
och Markstridsskolan, med pedagogiska teorier. Ambitionen har således varit att ge modellen både
teoretisk och empirisk grund. Praktisk utvärdering av en sådan modell ligger alltså inte nödvändigtvis
inom utvecklingen av den. I följande avsnitt beskrivs de underliggande teorierna och den slutliga
modellen. Hela processen, inklusive ett djupare resonemang om modellens teoretiska och empiriska
grunder återfinns i Alklind Taylor (2011).
Rollen som räddningsledare kan beskrivas som ett fullvärdigt medlemskap i en praktikgemenskap
bestående av andra räddningsledare, där certifikatet på uppställda kunskaper tillägnats i en
institutionell form av lärande. Vägen till att skolas som räddningsledare består i ett specifikt
deltagande, där ett flertal aktiviteter och kurser organiserats av MSB. Övergripande kan
praktikgemenskap (eng. Community of Practice, CoP) förklaras genom den teoretiska referensram
som Wenger (1998) skapat för att förstå deltagande och aktiviteter genomförda av en grupp människor
som delar ett gemensamt intresse.
Teorierna uppkom som en kritik på ett ensidigt fokus på lärande som enbart utfört i en institutionell
miljö (Lave & Wenger, 1991), såsom skola vilket i grunden bär en formell inramning gentemot annan
form av lärande. Genom att komplettera med teorier om hur deltagande sker bland yrkesverksamma
människor och hur de lär tillsammans i sina vardagliga aktiviteter, tillför de en ökad referensram för
att förstå hur medlemmar i en praktikgemenskap förändrar sina positioner från att delta i periferin
(som kursdeltagare) till en mer central position som fullvärdiga medlemmar (som färdigutbildade
räddningsledare). I teorierna om praktikgemenskaper fann vi ett stöd i att beskriva och förklara
deltagarnas engagemang med datorspelandet och en ny aktivitet med syfte att utbilda räddningsledare.
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Behållningen är att förstå föreliggande empiriska företeelse som utbildning i syfte att förändra rollen
till att bli ledande med förmåga att ta taktiska beslut. Med situerat lärande skapar deltagarna ett
sammanhang för i vilken kunskaper fyller sin mening. Kunskaper om yrkespraktiken är distribuerade
mellan deltagarna. Således ingår kursdeltagaren i ett nätverk av relationer som tillsammans med andra
människor strukturerar vad de gör.
En praktikgemenskap delas in i gemenskap, praktik, identitet och meningsskapande. De fyra
komponenterna ringar in en mängd processer där lärande sker genom deltagande. Gemenskap handlar
om hur människor talar om deltagande som en del av den verksamhet de utför och visar på så vis sin
tillhörighet. Wenger förklarar det genom tre sammansatta processer som kan öka vår förståelse av
deltagande. Praktiken består av delade historiska och sociala sammanhang som är baserade på vad
människor gör tillsammans, vilket i sig skapar struktur och mening för att upprätthålla ömsesidigt
engagemang (vad deltagarna vill åstadkomma tillsammans). Identitet är formad genom så kallade
diskurser, alltså sätten på vilka räddningsledare talar om vad de gör och om vilka de är. Utvecklingen
av identiteter formas genom deltagandet (i utbildningen till räddningsledare) som gemensamma
historier bestående av meningar beroende av deras förmåga att uttrycka hur lärande förändrar vilka de
är och vad de gör tillsammans. ”Shared histories of meaning” är ett koncept som kan motsvara målet
med designen av datorspelet. Genom att deltagarna skapar mening med datorspelande baserad på vad
de själva är kapabla att dela med sig av sina tidigare erfarenheter och kunskaper och återskapa
villkoren genom scenarier i det aktuella datorspelet. Meningsskapande bör ses som en förhandling av
deltagande samt på vad sätt som deltagarna skapar egna resurser för att tillvara ta gjorda erfarenheter
inom sitt arbetsliv. Slutligen kan vi analysera deltagande genom tre dimensioner av (1) ömsesidigt
engagemang (vad deltagarna vill åstadkomma tillsammans), (2) gemensamma intressen (vad
deltagarna är där för att uträtta), och (3) delad repertoar (vad deltagarna vet och kan göra tillsammans)
(Wenger,1998; Lave & Wenger 1991). Med en sådan referensram kan vi förstå vad som sker när
datorspel designas för att tillföra nya inslag i sättet att utbilda blivande räddningsledare.
4.1.1 Distansutbildning
Distansutbildning har en lång tradition i Sverige. Utbildningsformen tog sin början år 1898 genom
Hans Hermods korrespondensskola i Malmö (Mattsson, 2008). Idén om massutbildning av vuxna
medborgare med få eller inga förkunskaper drev fram korrespondenskurserna. Med givna instruktioner
och begränsad återkoppling genomförde kursdeltagarna ett antal övningar, i vanligtvis tekniska
ämnesområden, som sedan skickades in för korrigering och bedömning av en utsedd lärare.
Korrespondensen skedde genom postade brev vilket av naturliga skäl tog sin tid i anspråk. Med dagens
informationsteknik överbryggas både tid och rum genom att deltagarna kan interagera oberoende när
de har tid och var de befinner sig (Mattson, 2008) och förhoppningsvis få direkt respons av läraren.
Utbredningen och tillgängligheten av datorer och internet, främst i hemmet och på arbetsplatser, har
bidragit till nya former av kommunikation och interaktion inom ramen för vuxnas lärande.
MSB organiserar en institutionell form av distansutbildning för räddningsledare som innebär ökad
flexibilitet för kursdeltagarna. Med både nätbaserade aktiviteter och träffar på campus Sandö möts de
för aktiviteter som avser att fostra blivande räddningsledare till mer taktiskt aktiva roller på fältet.
Beroende av kursdeltagarnas arbetsvillkor blir distansutbildningen ett sätt att tillmötesgå
kursdeltagarnas befintliga arbetstider och geografiska placering. Med stöd av datorer och internet
distribueras kunskaper mellan kursdeltagarna som tillfaller samtliga av dem som deltar genom
användningen av s.k. lärplattformar (exempelvis Fronter). En lärplattform fungerar som en mötesplats
på internet där kursdeltagarna vanligtvis använder textbaserad kommunikation. För att
distansutbildning skall fungera krävs ett betydande arbete av kursens lärare i att ge stöd åt
kursdeltagarnas kommunikation och interaktion. Då interaktionen på nätet mellan lärare och
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kursdeltagare skiljer sig från den mer traditionella formen av institutionellt lärande uppstår behov av
att handleda deltagarna snarare än att korrespondera med dem över nätet. Aktiviteten i lärplattformens
olika diskussionsforum visar sig i många studier vara ytterst begränsad i antalet gjorda inlägg. De
sporadiska inläggen tyder vanligtvis på att lärandet mellan kursdeltagarna sker utanför den befintliga
lärplattformen, eller inte alls. Om detta finns en mängd forskning om social interaktion i
distansutbildning (se Hrastinski, 2007). Formen för distansutbildning närmar sig allt mer sättet som
Campus-baserad utbildning organiseras, vilket möjliggör att en grupp spelar datorspel, om än inte
samtidigt, så ändå i grupper av blivande räddningsledare när de träffas vid kurstillfällen.
4.1.2 Datorspel som digital lärresurs
Datorspel kan ses som en digital lärresurs, bland många andra verktyg, som ett stöd för kursdeltagare
att uppnå kursmålen. Med digital lärresurs avses ett givet kursinnehåll paketerat digitalt för att låta
kursdeltagarna interagera med verktyget. På så vis möter de ett antal utmaningar i användningen av
datorspelet. Utifrån de beslut som tas av kursdeltagarna i datorspelet kan de skapa kunskaper som
utvecklar förmågor. Inom ramen för distansutbildning kan interaktioner med lärresurserna genomföras
antingen enskilt eller i grupp. Det aktuella datorspelet har designats för individuell interaktion med
möjligheten att generera erfarenhetsutbyten genom att forma scenarier baserade på egna erfarenheter.
Även om datorspelandet inte motsvarar att spela tillsammans med andra i ett nätverk, förbinder
datorspelet ändå kursdeltagarna i sociala former i och med att de visar på sin tillhörighet inom
räddningstjänsten genom att återskapa scenarier.
4.1.3 Design av taktiskt beslutande i datorspel
Utifrån de scenarier som skapas av deltagarna själva kan datorspelet forma aspekter av kommande
ledarrollen. Specifikt för MSB skiftar agerande från en operativ aktion till att utmana ett mer taktiskt
kunnande. Datorspelet som aktivitet åläggs blivande räddningsledare att tillägna sig inom
institutionella ramar för distansutbildningen. Datorspelande av det aktuella spelet skiljer sig från vad
många förknippar med mer informella former av datorspelande. Dels för att datorspelet i sig
förknippas med lärande av ett visst kunnande snarare än att enbart förnöja spelaren, samt att det
utmanar att träna spelarens taktiska beslutsfattande. Inom ramen för serious gaming avses aktiviteter
ha designats åt specifika ändamål, vilket gör att interaktioner med datorspelet skiljer sig åt från andra
datorspel. Det innebär inte att datorspelare inte kan lära sig taktiskt beslutande genom andra former av
datorspel. Utmaningen för det aktuella datorspelet är att förstå hur det kan integreras som en del av
många andra former där kursdeltagarna träna i att ta taktiska beslut i räddningsaktioner, främst
situationer av eldsvåda. Därför ställs vanligtvis ifrågasättande av verklighetstrogenhet jämfört med hur
aktioner sker i en kritisk situation på fältet. Dock är datorspelet designat för att tillvara ta
kursdeltagarnas, det vill säga scenariobyggarens kunnande om den kritiska eldsvådan som ett resultat
för vad som sedan anses ha ett taktiskt avgörande beslut för att släcka branden.
4.1.4 Coaching-cykeln – en modell för spelbaserad träning
Inom området serious games råder brist på forskning kring spelens pedagogiska roll i allmänhet och
lärarens roll i spelbaserad träning i synnerhet. Därför har ett av syftena med detta projekt varit att
studera pedagogiken i samband med spelbaserad träning samt utveckla modeller för denna. Begreppet
”coaching cycle” har myntats för att sammanfatta och beskriva de olika rollerna och situationerna som
finns i samband med spelbaserad träning. Coaching-cykeln baseras på pedagogiska teorier och
observationer från praktiken som sammanförts till en modell som beskriver lärarens olika roller i olika
faser av spelbaserad träning. Arbetet återfinns i sin helhet i (Alklind Taylor, 2011) men den
pedagogiska modellen sammanfattas här.
Den övergripande processen består av tre faser: scenarioskapande, spelande och debriefing (Figur 3).
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Figur 3. Coaching-cykeln integrerar förberedelser, spelande och debriefing till ett koncept för spelbaserad träning.

I fasen scenarioskapande förbereder instruktören träningssessionen med utgångspunkt i övningens
syfte (Klabbers, 2008). Den viktigaste delen i detta arbete, åtminstone ur ett
spel/simuleringsperspektiv är att skapa ett scenario (Prevou & McGurn, 2010). Inom området
räddningstjänst kan det handla om att välja kartor, planera tillgängliga enheter och skapa andra
förutsättningar för scenariots genomförande. I detta steg är det även viktigt att planera
introduktionsmomentet så att alla deltagare blir tillräckligt insatta för att förstå övningen och spelet
(Prevou & McGurn, 2010). Prensky (2001) beskriver lärarens roll i denna aktivitet som
innehållsproducent. Systemets funktion behöver stödja enkelt och flexibelt scenarioskapande eftersom
utbildningsmål förändras och anpassas till olika situationer. Erfarenhet från branschen säger också att
det är svårt att få lärare att skapa scenarier (personlig kommunikation, Douglas Whatley, BreakAway
ltd.). En annan möjlighet är att låta deltagarna själva skapa scenarier, så att (1) de lär sig genom att
utforska spelets möjligheter och diskutera sina erfarenheter med övriga deltagare och (2) det byggs
upp en databas av scenarier i vilken instruktören kan sålla ut de mest intressanta för att visa på
specifika aspekter av ett visst lärmoment (Alklind Taylor & Backlund, 2011; Backlund et al., 2011).
Instruktörens roll under själva spelfasen är inte särskilt väl undersökt (Alklind Taylor, 2011), men
även förespråkare för spelbaserad träning utan lärarinblandning medger att instruktören har en roll
under denna fas, till exempel för att säkerställa att deltagarna har förstått uppgiften (Chatham, 2009;
Salas et al., 2009). Andra relevanta aktiviteter kan sammanfattas i termer av att instruktören
kontrollerar deltagarnas framsteg, gör anteckningar inför debriefing och ger feedback på sådant som
deltagarna omedelbart kan förändra i sitt utförande. I många träningssituationer är det också vanligt att
instruktören gör någon form av inspel eller motspel, dvs. går in i en roll, t.ex. spelar en orolig granne,
eller på annat sätt styr händelseutvecklingen. Detta är särskilt praktiskt i de fall då det är svårt eller
omöjligt att exakt koda händelseförloppet efter alla tänkbara val som kan göras för att hantera t.ex. en
brand. Inom räddningsledarträning är det viktigt att deltagarna lär sig tänka taktiskt och inte fastna i
specifika rutiner. Det krävs alltså ett visst mått av dynamik i scenarierna som kan vara svåra att helt
bygga in i ett spel och som därmed kräver att instruktören deltar aktivt i spelandet (Alklind Taylor,
2011; Raybourn, 2007). Genom att även i spelbaserad träning införliva inspel/motspel kan deltagarna
bli coachade på två sätt: dels genom spelets inbyggda händelseförlopp (systemfeedback), dels genom
instruktörens mer dynamiska styrning av vad som händer (feedback från instruktören). Vi vill alltså
inte förorda en situation i vilken deltagarna lär sig spelets regler, och därmed fastnar i ett rutinmässigt
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tänkande, vilket kan vara svårt att lära om i efterhand. Det är dock viktigt att se till att instruktörens
inspel inte får negativa konsekvenser, såsom att deltagarnas koncentration på uppgiften avbryts eller
att de inte lär sig självständigt tänkande eftersom de hela tiden får råd och hjälp av instruktören. Om
instruktören ger feedback i en form som passar in i scenariot, t.ex. genom att spela en roll eller påverka
händelseutvecklingen, kan deltagaren ta till sig lärdomen utan att den nödvändigtvis uttalas explicit.
Ett exempel på detta kan vara att ett beslut fattat på en felaktig bedömning av situationen får förödande
konsekvenser, till skillnad från ett välinformerat och genomtänkt beslut, som istället leder till önskade
effekter (deltagaren ”vinner” spelet). En instruktör måste också balansera dynamisk coachning mot att
tillåta att deltagarna lär sig av sina misstag. Ett mål bör vara att deltagarna i slutänden når en sådan
kompetens att de coachar både sig själva och varandra.
Inspel kan dock vara svårt att uppnå i en distansundervisningssituation. För det första så brukar
distansutbildning förknippas med flexibilitet, dvs. studierna kan bedrivas i stort sett när och var
deltagaren själv vill och kan. Det innebär att spelandet kan ske på tider då instruktören inte är
närvarande online. Ett annat hinder ligger i vilken plattform spelet ligger på och hur bra
bredbandsuppkoppling som deltagarna (inbegripet instruktörerna) har. Om läraren vill kunna styra
händelseutvecklingen i spelet i realtid ställer detta stora krav på samtliga deltagares tekniska
utrustning och Internetuppkoppling, annars finns det risk att spelet blir ospelbart på grund av
tidsfördröjningar och andra problem. Båda dessa problem är något en spelutvecklare måste ta hänsyn
till om man vill designa för inspel i ett spel för distansundervisning.
Den sista fasen i coaching-cykeln är debriefing, dvs. en sammanfattande diskussion som förs mellan
deltagarna och instruktören. Debriefing anses av de flesta forskare och användare av seriösa spel vara
en nödvändig del av alla former av erfarenhetsbaserad inlärning, inklusive spelbaserad träning,
eftersom den ger deltagarna tillfälle att reflektera över och generalisera från spelupplevelsen
(Klabbers, 2008; Lederman, 1992; Thatcher, 1990). Exempelvis kan deltagarna diskutera alternativa
lösningar på problemen i spelet samt olika aspekter av spelandet som upplevts som orealistiskt och
varför (Jones, 1998; Raybourn, 2007). Debriefing kan anta många olika former, varav den enklaste är
en diskussion mellan instruktören och deltagarna. Greenaway (2007) poängterar dock att enbart en
diskussion inte är det optimala sättet att genomföra debriefing. Istället bör diskussionen kompletteras
med visuella och auditiva hjälpmedel, t.ex. genomgång av spelloggar, och eventuellt även skriftliga
övningar som deltagarna får utföra enskilt eller i mindre grupper. För att underlätta för instruktören att
genomföra debriefing bör ett seriöst spel även innehålla sammanfattande bedömningar av hur
deltagarna har spelat, liksom stöd för att göra anteckningar och bokmärken för specifika händelser i
spelet. En utmaning för spelutvecklare är hur data från spelet ska representeras och presenteras på ett
för instruktören lättfattligt och användbart sätt. Det handlar både om vilka data som ska tas med och
hur de ska presenteras i gränssnittet. Helst ska instruktören kunna välja att få data presenterat på olika
sätt, beroende på syftet med den specifika träningsomgången.
Notera att coaching-cykeln inte innehåller någon inledande lektion som går igenom allt som deltagarna
behöver kunna i sin framtida yrkesroll. Tanken är istället att de erfarenheter som deltagarna får genom
spelandet och genom reflektionerna och diskussionerna som sker efteråt lägger grunden till insikter
och lärdomar. Genom debriefing har instruktören möjlighet att knyta an teoretiskt material som
deltagarna lättare kan ta till sig genom associationer till egna erfarenheter. Detta gör att tid som
tidigare lagts på inledande lektioner istället spenderas på debriefingen. Debriefingen är viktig för att
sätta in spelet i sitt pedagogiska sammanhang i kursen. I sammanhanget kan även nämnas att det finns
ett flertal metoder för debriefing, se till exempel: Petranek, Corey och Black (1992) samt Thiagarajan
(1992).
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Efter debriefingen kommer även instruktören ha nått vissa insikter som behöver tas med till nästa
träningsomgång. Det kan vara lärdomar kring saker som inte fungerat bra tekniskt eller pedagogiskt,
eller så har instruktören fått nya idéer till ett scenario. Därför är coaching-cykeln en iterativ process
som pågår så länge som det finns nya träningsomgångar.

4.2 Prototyp för kommunikationsövning
Under forskargruppens besök i Sandö under maj - 2009 utvärderades en prototyp för
kommunikationsövning som tagits fram vid HIS under våren. Prototypen bestod av en bana (Figur 4)
anpassad till den befintliga CAVE-utrustningen som finns på Sandöskolan (Figur 5). CAVE:n är en
miljö där rummet visualiseras runt om användaren och där användaren interagerar med omgivningen
genom att fysiskt röra sig på plats med avseende på såväl riktning som ställning och
intensitet/hastighet.

Figur 4. Översiktsbild karta för kommunikationsövning.
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Figur 5. Installationen som användes vid experimentet. Det virtuella rummet projiceras runt spelaren i CAVE:n. I
kommunikationsövningen ska spelaren som befinner sig inne i CAVE:n rapportera ut till rökdykarledaren vad
han/hon ser.

Syftet med prototypen var att utveckla ett spelmoment för att öva kommunikationen mellan rökdykare
och rökdykarledare, detta genom att simulera en insats i en helt okänd miljö för de inblandade
parterna. Den underliggande idén är att studera huruvida det är möjligt att designa spelmoment som
inte nödvändigtvis behöver vara realistiska med avseende på genomförandet men som ändå kan
utveckla en förmåga som är relevant för den verkliga uppgiften. Liknande koncept har utvecklats
under benämningen zero fidelity simulations, i betydelsen att simuleringen tränar en förmåga som kan
överföras till en annan situation (Toups, Kerne, Hamilton och Shazad, 2011).
4.2.1 Användartestning
Under utvärderingen av kommunikationsövningen i CAVE:n fanns tre olika roller: två personer var
rökdykar-ettor, vilka hade som uppgift att söka av ett område och hämta personer. En person var den
som rökdykarna kommunicerade ut till (dvs. rökdykarledarrollen). Rökdykarna informerades om att
rökdykar-etta nummer två inte fick se vad som hände i början av scenariot, utan skulle komma in först
senare. Rökdykarledaren informerades om att platsen var okänd och att dennes uppgift var att bilda sig
en uppfattning om hur platsen såg ut genom verbal information från rökdykare nummer 1. Vidare
informerades rökdykarledaren om att denne bara hade tillgång till papper och penna samt att denne
senare skulle kunna leda rökdykare nummer 2 till en specifik plats (platsen där rökdykare 1 kommit
till innan denne slutade söka).
Under besöket i Sandö bokades experiment med 6 grupper, men endast de tre första grupperna dök
upp. Under de efterföljande intervjuerna fick vi en del intressanta kommentarer, men eftersom
mängden var så liten går det inte dra några slutsatser. I intervjumaterialet framkommer dock åsikten att
kommunikation är en viktig egenskap som behöver tränas. Då resultaten av övningen inte gav någon
användbar information om hur just denna tråd av projektet skulle kunna följas upp fattades också ett
beslut att inte arbeta vidare med just detta område.

4.3 Prototyp för räddningsledarutbildning: Tactical Incident Commander
Projektets slutliga prototyp, Tactical Incident Commander, har presenterats på European Conference
on Game Based Learning (ECGBL 2011). Delar av avsnittet baseras på Backlund m fl. (2011).
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Tactical Incident Commander har utvecklats utifrån en pedagogisk agenda för att stödja projektets
idéer om spelbaserat lärande. Dessa sammanfattas som följer:






Prototypen ska ge möjlighet för blivande räddningsledare att träna sig i ett taktiskt
förhållningssätt.
Prototypen ska göra det möjligt för kursdeltagarna att skapa egna scenarier baserat på
erfarenheter och förutsättningar från respektive lokala räddningstjänster.
Prototypen ska stödja utvecklingen av en skrivande och reflekterande praktikgemenskap, dvs.
att det ska vara möjligt att dela scenarier med varandra.
Kursdeltagarna ska kunna specificera förutsättningarna för ett händelseförlopp utifrån den
terminologi som används inom räddningstjänsten.
Systemet ska stödja debriefing och reflektion kring beslutsfattande.

4.3.1 Översiktlig beskrivning av funktionalitet
Räddningsledarspelet Tactical Incident Commander består av tre moduler: scenariospelaren,
scenarioskaparen och analysverktyget för loggar. Manual för systemet återfinns i Bilaga 2 och Bilaga
3.
Scenariospelaren (Figur 6) gör det möjligt att spela fördefinierade scenarier i egenskap av
räddningsledare. En spelomgång består av en serie taktiska beslut som påverkar hur scenariot
utvecklar sig. I spelet finns även en modell för hur branden sprids. Även om den inte är realistisk i alla
avseenden så innebär den att samma scenario kan spelas igenom flera gånger med olika resultat. Ett
scenario börjar i utryckningsfordonet på väg till brandplatsen. Information om olyckan portioneras ut
under framkörningen för att spelaren ska kunna börja planera insatsen. Planering och beslutsfattande
ska ske utifrån ett taktiskt perspektiv med avsikt att säkerställa de resurser som kommer att behövas
för att klara av insatsen. Under spelsessionen får spelaren kontinuerlig information om hur
händelseförloppet utvecklas för att kunna ge order om aktiviteter såsom begränsning, invändig och
utvändig bekämpning samt livräddning. Det är viktigt att påpeka att spelet inte går ut på att träna
exakta procedurer för genomförande av en insats. Taktiskt beslutsfattande handlar snarare om
koordinera aktiviteter och hantera resursförsörjning i förhållande till uppsatta mål. Målet med insatsen
definieras explicit av spelaren beroende på hur denne uppfattar situationen.

Figur 6. Från vänster: Huvudvy respektive resursvy i scenariospelaren. Spelaren kan inspektera fasaden från fyra
håll och tilldela arbetsuppgifter i huvudvyn. I resursvyn får spelaren översikt över tillgängliga resurser samt vilka
som kan beställas.

I scenarioskaparen (Figur 7) kan användaren specificera ett scenario utifrån stegvisa instruktioner. Det
första steget är att välja fasad och byggnadstyp. Det finns ett antal fördefinierade fasader men det är
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även möjligt att fotografera och ladda upp egna fotografier. I steg två väljer användaren plats för
scenariot med hjälp av Google Maps. Användaren väljer byggnad och detaljplanerar omgivningen
genom att specificera, till exempel, bostadsområden och industriområden. Därefter justeras fasaderna
genom att definiera de ytor som spelaren ska kunna interagera med. I det fjärde steget skapas
planlösningen för insatsbyggnaden, vilket innebär att göra indelning av brandceller och rum samt
placera ut objekt så som brännbart och explosivt material eller olycksoffer. Det finns ett antal
fördefinierade rumstyper (kök, vardagsrum, sovrum, badrum osv) med fördefinierade mängder
brännbart material. Det är endast möjligt att specificera ett plan. Slutligen ska de resurser som
scenarioskaparen anser ska finnas tillgängliga under spelsessionen definieras. Detta innebär att välja
vilka typer av enheter som ska finnas och vilka framkörningstider de ska ha. Dessutom finns möjlighet
att skriva in och tidsbestämma vilken information spelaren ska få tillgång under sessionen.

Figur 7. Arbetssteg i scenarioskaparen. Från övre vänstra hörnet (a) lokalisering och geografisk planering, (b) fasad
(c) planlösning, (d) resursplanering.

Information om en spelomgång aggregeras så att loggverktyget (Figur 8) ger en överblick över spelade
scenarier och de beslut som fattats (dvs. exekverats i spelsessionen). Loggverktyget kan användas för
att analysera de loggar som skapas när någon spelar räddningsledarspelet. Notera att detta verktyg
skiljer sig från spel och editor i flera avseenden. Framförallt är målgruppen inte elever utan snarare
lärare med god förtrogenhet med miljön. Syftet med loggverktyget är att det skall ge läraren en snabb
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översikt av spelandet och kunna jämföra hur agerandet skiljer sig mellan personer, grupper och
uppdrag. Verktyget ger läraren möjlighet att skriva minnesanteckningar som kan bli utgångspunkt för
en diskussion/genomgång med elever och grupper. Det är även möjligt att i detalj gå in och inspektera
delar av händelseförloppet.

Figur 8. Loggverktyget ger en överblick över spelarnas aktiviteter (nedre bilden) och en mappning till aktuella
sekvenser i spelsessionen (övre bilden).

4.3.2 Lärandemål och systemaktiviteter
Genom att analysera kursplanen för Räddningsledare A (Bilaga 4) matchades planerade aktiviteter i
systemet mot kursens lärandemål (Bilaga 5). Sättet som prototypen kan användas för att uppnå de
olika kursmålen varierar och ligger inom ramen för spelets användning som pedagogiskt verktyg. Det
har således aldrig varit ett designmål att spelet ska vara en helt fristående produkt för enbart
självstudier. Det är viktigt att påpeka att det är ett läromedel bland andra där läraren har en viktig roll
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att fylla i hur det används. Något om detta finns beskrivet i den pedagogiska modellen (Kapitel 4.1)
och i den forskning som hör samman med utvecklandet av densamma.
En översikt över kursmål och aktiviteter i systemet finns i Bilaga 5. Nedan ges exempel på hur ett av
kursmålen kan införlivas: ”Redogöra för faktorer som påverkar taktikval vid räddningsinsats.”
Kursmålet uppnås enligt följande:






Systemaktivitet spela typ-scenario: innebär att spelaren får spela ett scenario som utvecklats
för att demonstrera någon relevant aspekt av beslutsfattandet, t ex hur tillgängliga resurser
förhåller sig till situationen och det aktuella målet. Hur spelet bidrar till kursmålet: Spelet
ger praktisk erfarenhet i att testa olika taktikval (för samma scenario) och se deras
konsekvenser. En textruta uppmuntrar till reflekterande och kontinuerligt motiverande av sina
taktikval.
Systemaktivitet skapa scenario: innebär att scenarioskaparen skapar ett scenario utifrån en
tänkt organisation (som kan vara inspirerad av den egna). Hur spelet bidrar till kursmålet:
Genom att konstruera ett scenario tvingas scenarioskaparen vända på resonemanget och
reflektera över den givna organisationens förmåga att hantera en situation. Det är tänkbart att
medvetet skapa scenarier som ställer stora krav på att "rätt" taktik används för att lösa dem.
Systemaktivitet debriefing: innebär att deltagarna genom att inspektera loggar av
spelsessioner i analysverktyget. Detta kan ske enskilt, i grupp eller tillsammans med
instruktören. Hur spelet bidrar till kursmålet: Deltagarna måste motivera sina val samt kan
diskutera alternativa val.

Förhållandet mellan beslut och spelarens mål med insatsen tydliggörs genom att spelaren explicit
anger vilket mål han/hon har med insatsen i det aktuella skedet. Noterbart är att målet kan ändras
under insatsen.
4.3.3 Systemarkitektur
Det webbaserade systemet består av tre huvuddelar – scenariospelare, scenarioskapare och server
(Figur 9). Scenariospelaren och scenarioskaparen är implementerade som Java-Applets, det vill säga
program som körs i en webbläsare. En användare kan logga in på servern och spela eller skapa från
vilken Internetansluten dator som helst. All data, såsom spelloggar och skapade scenarion, lagras på
servern. Servern tillhandahåller ett webbgränssnitt genom vilket olika användare kan spela eller
vidareutveckla varandras scenarion. Till systemet hör även ett logganalysverktyg som möjliggör en
effektiv uppföljning av spelsessioner.

Figur 9. Systemöversikt.
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En fullständig servermanual med teknisk dokumentation och installationsanvisningar återfinns i Bilaga
6

4.4 Utvärderingar av Tactical Incident Commander
Nedanstående avsnitt beskriver hur den slutliga prototypen har utvecklats och utvärderats. Under
utvecklingen av Tactical Incident Commander har olika versioner testats kontinuerligt med lärare och
kursdeltagare på MSB Sandö. Avsnittet presenterar de två större användartesterna som involverade
kursdeltagare från Räddningsledare A, distans och genomfördes på plats på Sandö. Övriga anses vara
del av det iterativa arbetssättet som lett fram till den slutliga prototypen.
Utvecklings- och utvärderingsprocessen för Tactical Incident commander sammanfattas som följer. En
första low-fidelity prototyp, utvecklad i Power Point (Bilaga 7) baserad på riktlinjer från ett
designmöte i Skövde 2010-06-17/18, presenterades vid ett seminarium på MSB Sandö 2010-09-17.
Utifrån diskussion vid det tillfället togs en interaktiv version fram som användes för att utvinna
ytterligare krav i en designworkshop tillsammans med lärare från MSB Sandö 2011-01-19. Vid detta
möte fastställdes funktionaliteten hos den slutliga prototypen. Därefter genomfördes två omgångar av
användartester med lärare och kursdeltagare på kursen Räddningsledare A, distans (2011-02-09 samt
2011-03-29). Efter dessa båda testsessioner förändrades prototypen baserat på den feedback som gavs.
Dessutom genomfördes en designworkshop i Skövde (2011-03-16/17) tillsammans med en
representant från MSB Sandö. Vid denna workshop gick vi igenom den respons vi fått vid tidigare
användartest och diskuterade det slutliga utförandet av prototypen. Dessutom identifierades de
kursmoment där prototypen skulle användas för att testa den pedagogiska modellen. De två
kursmoment som identifierades var Introduktion till taktik och Insatsplanering. Den slutliga
prototypen färdigställdes och funktionstestades av forskargruppen under perioden fram till
introduktionstillfället för lärare (2011-08-23) och för kursdeltagare (2011-09-07). Därefter
genomfördes datainsamling för utvärderingen av prototypen i sin användningssituation via loggning
av användaraktivitet, webbenkät, telefonintervjuer samt insamling av kurs PM om speluppgiften under
perioden fram till 2011-11-30.
Syftet med det slutliga testet var att utvärdera hur prototypen fungerar som pedagogiskt instrument,
dvs. en integrerad del av undervisningen. Detta planerade forskargruppen att genomföra genom att låta
kursdeltagarna spela och skapa scenarier i enlighet med hur MSB tidigare arbetat med Power Point
presentationer för att introducera taktikmomentet samt genom att införa ett nytt distansbaserat moment
för insatsplanering. Forskargruppen och MSB:s representanter tog gemensamt fram instruktioner till
kursdeltagarna (Bilaga 8 och 9, Introduktion till taktik och Insatsplanering, planerade). Vid det slutliga
genomförandet användes inte dessa instruktioner, utan ersattes av andra (Bilaga 10 och 11,
Introduktion till taktik och insatsplanering, faktiskt använda) varför utvärderingen av den pedagogiska
modellen inte blev ordentligt genomförd. Via enkäter och intervjuer har vi dock kunnat samla in viss
information som varit användbar i analysen av hur en modell för spelbaserad träning kan användas.
4.4.1 Resultat från utvärderingarna i februari och mars
De första användartesterna med kursdeltagare från kursen Räddningsledare A, distans genomfördes på
Sandö 2011-02-09 och involverade två lärare och fyra kursdeltagare. De fyra kursdeltagarna och en
lärare fick genomföra övervakade spelomgångar för att utvärdera scenariospelaren och
scenariobyggaren. Varje spelsession varade ca en timme. Testerna fokuserade på systemets
användbarhet snarare än dess pedagogiska användning. Efter speltesterna genomfördes en
gruppintervju med samtliga deltagare. Testprocedur och intervjuguide återfinns i Bilaga 12.
Identifierade problem och åtgärder från testsessionerna 2011-02-09 samt åtgärder inför utvärdering två
2011-03-29 sammanfattas i Tabell 1 - 3 nedan.
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Tabell 1. Prioriteringar efter testsession för scenariospelaren

Funktion
Insatsledarens
handlingsalternativ
behöver
förtydligas och detaljeras. Konkret föreslogs att
man bör kunna lämna framkomstrapport,
lägesrapport och insatsrapport för att främja
möjligheten till reflektion kring de beslut som
fattas.
Tydligare visualisering av vad en enhet gör och
vilka resurser som används för tillfället.
Kopplingen mellan mål med insatsen och
tillgängliga handlingsalternativ behöver bli
tydligare.
Informationen om vad som hände i simuleringen
behöver bli tydligare.

Kommentar
Åtgärdat enligt förslag

Åtgärdat så att det går att se vilken resurs som är
insatt vid respektive interaktionsyta.
Handlingsalternativen påverkas inte av målen
däremot kan rapporterna ge möjlighet att förklara
tankegångar.
Viss information kommer ut automatiskt men
ytterligare
detaljerad
information
måste
specificeras av scenarioskaparen. Det är upp till
scenarioskaparen att lägga till relevant
information när scenario skapas. Vi har
underskattat problematiken med förståelsen av att
man faktiskt inte skapar ett händelseträd utan
snarare specificerar förutsättningar för en
händelseutveckling som styrs av vissa
parametrar.
Möjlighet att efterfråga information från enheter. Detta är en önskvärd funktion som inte varit
möjlig att implementera eftersom den
efterfrågades sent i projektet.
Bättre synlighet och organisation av nyhetsflödet Åtgärdat enligt förslag.
Använd dubbelklick istället för enkelklick för att Åtgärdat enligt förslag.
få fram handlingsalternativ. Enkelklick stänger
ett alternativ.
Systemet behöver ge mer information om Detta är en önskvärd funktion som inte varit
huruvida de åtgärder man valt ger något resultat. möjlig att implementera eftersom den
efterfrågades sent i projektet.
Systemet behöver ge mer information om vad Delvis åtgärdat. Mer information om rumstyp
som händer invändigt, till exempel information och brandens spridning finns. Dessutom kan
från rökdykare om brandhärdens plats, mycket specificeras i scenarioskaparen.
siktförhållanden och typ av rum
Mer information till räddningsledaren under Åtgärdat enligt förslag.
framkörningen.
Tidsflödet är problematiskt. Speltiden upplevs Delvis åtgärdat. Snabbspolning och paus har
som stressande och pausknappen verkar inte anpassats.
uppfattas av användarna. Även simuleringstiden
uppfattas som för snabb. Ett brandförlopp kan
inte ta enbart 6 minuter.
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Tabell 2. Prioriteringar efter testsession för scenarioskaparen

Funktion
Tydligare information om vad man kan/ska
skriva i de olika meddelanderutorna när ett
scenario skapas. Det behöver tydligare framgå
när ett meddelande visas.
Ge möjlighet att välja mellan färdiga rumstyper
(kök, badrum, vardagsrum, sovrum etc.) med
fördefinierad mängd brännbart material för att
förenkla arbetet med att skapa planlösning. Det
upplevs som svårbegripligt att placera ut
brännbart material.
Ge möjlighet att lägga till information som
spelaren behöver ha när scenariot startar.
Organisera informationen som portioneras ut
under framkörning.

Kommentar
Åtgärdat enligt förslag.

Åtgärdat enligt förslag.

Åtgärdat enligt förslag

Tabell 3. Prioriteringar efter testsession för loggverktyget

Funktion
Sortera loggen efter mål.
Sortera loggen efter valda resurser.
Presentera valda handlingar tydligare.
Insatstiden är mer relevant än speltiden.

Kommentar
Åtgärdat enligt förslag.
Åtgärdat enligt förslag.
Åtgärdat enligt förslag.
Åtgärdat efter förslag.

Vid det andra testtillfället, 2011-03-29, deltog två lärare och åtta kursdeltagare. Fyra av kursdeltagarna
hade inte deltagit vid föregående test. Lärarna hade inte deltagit vid föregående test. Testet
genomfördes så att de åtta kursdeltagarna fick en kort introduktion till systemet för att därefter få spela
och bygga scenarier. Spelsessionen genomfördes i en lektionssal och observerades de av två
medlemmar ur forskargruppen. Under observationen fångade observatörerna upp kommentarer och
ställde frågor. Efter spelsessionen genomfördes en enkät och gruppintervjuer i två grupper. De som
deltog i testomgången i februari intervjuades separat. Testprocedur, intervjuguide och enkät återfinns i
Bilaga 13.
I gruppintervjun lyftes även frågor om vilka möjligheter respondenterna såg för den här typen av
system som läromedel. Gruppen som spelat innan ställde sig positiva till de förändringar som gjorts.
Införandet av framkomstrapport, lägesrapport och insatsrapport uppmärksammades positivt. Den
information som begärs in i insatsrapporten uppfattades som relevant då den är baserad på de formulär
som faktiskt används. Dessutom omnämndes bättre tidshantering och bättre information från systemet
som positiva förändringar. Det rådde viss skillnad i användbarhetsaspekter mellan gruppen som spelat
tidigare och dem som mötte spelet för första gången. Båda grupperna gav uttryck för att det var lätt att
förstå funktionen och att enbart en kortfattad manual bör räcka. Förståelsen för hur systemet fungerar
bekräftas också av enkäten där kursdeltagarna fick skatta sin förståelse för vad de skulle göra. De
frågor som handlade om huruvida man förstod gränssnittet och dess funktioner hade positiva resultat
(Figur 10 till 13).
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Det var svårt att förstå vad jag skulle göra
Det fanns saker på skärmen som jag inte förstod vad
de betydde.
Jag förstod vilka handlingsalternativ jag hade
tillgängliga.
Jag förstod målet med scenarierna.
Jag förstod vad jag förväntades göra i scenarierna.
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Figur 10. Enkätsvar scenariospelaren. Redovisning av de frågor som hade med användbarhet att göra. De åtta
deltagarna ombads göra en skattning mellan 1 och 7, där 1 betyder instämmer inte alls och 7 betyder instämmer helt.

Jag upplevde inga problem med att hantera
scenarioskaparen
Jag förstod vilka olika resurser som går att lägga in i
ett scenario
Den stegvisa hjälpen att skapa ett scenario kom i en
bra ordning
Jag förstod vilka handlingsalternativ jag hade
tillgängliga
Det fanns saker på skärmen som jag inte förstod vad
de betydde.
Jag förstod vilka möjligheter/handlingsalternativ jag
hade tillgång till.
Jag förstod vad jag förväntades göra när
scenariobyggaren startats.
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Figur 11. Enkätsvar scenariobyggaren. Redovisning av de frågor som hade med användbarhet att göra.

Jag är en van datorspelare
Jag kände mig engagerad i spelet
Det går att lära sig något om beslutsfattande på
taktisk nivå med spelet
Jag tycker att spelet använder rätt facktermer
Jag förstod vilka resurser jag kunde använda för
insatsen
Jag kände att jag saknade viktiga
handlingsalternativ.
Jag kände mig engagerad i uppgiften.
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Figur 12. Enkätsvar scenariospelaren. Redovisning av övriga frågor.
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Jag kände att jag kunde skapa ett relevant scenario.
Jag kände att jag saknade viktiga
handlingsalternativ.
Jag kände mig engagerad i uppgiften att skapa ett
scenario
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Figur 13. Enkätsvar scenariobyggaren. Redovisning av övriga frågor.

Noterbart är att vi fick liknande kommentarer om användbarhet (själva spelet är lätt att förstå men man
saknar många handlingsmöjligheter och konstaterar att det finns betydligt fler parametrar att ta hänsyn
till i verkligheten) som från den andra gruppens första tillfälle. Specifikt lyftes förhållandet mellan
speltid och verklig tid samt kopplingen mellan val av handling och synbart resultat fram. Vi tolkar
detta som att erfarenhet av spelet också leder till ökad förståelse för dess begränsningar och därmed en
annan typ av acceptans för produkten baserad på realistiska förväntningar.
Vad gäller möjligheten att lära sig något relevant från att spela scenarier omnämndes beslutsfattande,
att göra vissa moment i rätt ordning, planera resursanvändning samt att fokusera på säkerhetstänkande
som möjligheter till lärande. Det faktum att det kan löna sig att ösa på med resurser och använda
invändiga åtgärder i för stor utsträckning uppfattades som negativt och som ett brott mot
säkerhetstänkandet. Det är även noterbart att flera intervjupersoner kommenterar vikten av att spelet
sätts in i ett sammanhang.
Vad gäller möjligheten till lärande i samband med att bygga scenarier upplevdes det som positivt att
kunna reflektera över egna larm samt att kunna utgå från egna erfarenheter vid skapandet. Flera
intervjupersoner beskriver det också som roligt att skapa egna scenarier baserat på den lokala
organisationen, även om det finns begränsningar för vad som går att modellera, särskilt om man
kommer från en liten organisation. Även om man försökte tänka realistiskt så upplevde en
intervjuperson att det var bra att skapa ”djävulsscenarier” också. Man ansåg även att möjligheten att
bygga scenarier kan vara ett sätt att dela erfarenheter. Möjligheten att använda egna fotografier
upplevdes som värdefull för inlevelsen även om det inte innebär någon förändring i hur scenariot
spelas igenom. Det faktum att man bara kan modellera ett våningsplan upplevdes som en begränsning.
Ur ett pedagogiskt perspektiv lyfte intervjugrupperna även fram vikten av att sätta in spelet i ett
sammanhang eftersom diskussionen runt omkring ansågs viktig. Det finns en risk med fokusering på
hemmiljö om det innebär att detta sammanhang och diskussionen runt spelet försvinner.
Inför de slutliga testerna i kursen Räddningsledare A, distans finslipades prototypen enligt följande:







Finslipning av alla funktioner i både scenariospelaren och scenariobyggaren.
Utökad serverfunktionalitet
Nyhetsflödet förbättrades så att mer information kom med automatiskt
Bättre stöd för att skapa larmmeddelande
Möjlighet att använda egna fotografier i scenarioskapandet
Vidareutveckling av loggverktyget
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4.4.2 Resultat från utvärderingarna i augusti - oktober
Under testperioden fanns spelet tillgängligt via internet för kursdeltagarna från kursintroduktionen
2011-09-07 tills dess att datainsamlingen avslutades 2011-11-30. Följande har samlats in:





Data om spelad tid (total tid i systemet: 84:47:14, fördelat på 124 spelsessioner med 228
avslutade scenarier)
Genomspelningar och skapade scenarier
Deltagarenkät (20/24 inlämnade)
Telefonintervjuer (7 kursdeltagare och 2 lärare)

Samtliga kursdeltagare ombads besvara enkäten och 20 av 24 gjorde det. Efter det att enkäten
besvarats valdes 8 kursdeltagare ut för telefonintervju. Respondenterna valdes ut för att representera
olika åsikter om spelet (positiva och negativa); olika beteende med avseende på speltid (mycket och
lite) samt vilken studiegrupp de deltagit i. Dessutom intervjuades de två lärarna på kursen.
Intervjuguiderna återfinns i Bilaga 14 och 15. Enkäten (Bilaga 16) innehåller ett antal påståenden som
respondenterna fick ta ställning till genom en skattning mellan 1 och 7, där 1 betyder instämmer inte
alls och 7 betyder instämmer helt. Enkäten distribuerades via den lärplattform som användes i kursen.
Gruppens genomsnittliga uppfattning om dessa påståenden redovisas i Figur 14 till 18. Av resultaten
framgår att användbarhetsaspekterna har bedömts positivt såtillvida att deltagarna verkar förstå hur
systemet fungerar och vilken funktionalitet som finns tillgänglig i både scenariospelaren och
scenariobyggaren. Däremot har inte den pedagogiska användbarheten i kursen bedömts positivt. En
orsak till detta kan vara att studien aldrig lyckades skapa den avsedda pedagogiska situationen där
dessa aspekter skulle kunna utvärderas. Därför blir inte analysen av dessa svar rättvisande då de
snarare speglar en utvärdering av en stand-alone produkt än ett spel som varit en integrerad del i en
kurs. Denna analys stärks av att flera svar i den del av enkäten som utgjordes av fritextsvar i vilka flera
respondenter är positiva till idén att lära sig genom att spela.

Det är enkelt att spela ett scenario
Jag förstod vilka resurser jag kunde använda för
insatsen
Det var svårt att förstå vad jag skulle göra
Det fanns saker på skärmen som jag inte förstod vad
de betydde
Jag förstod vilka handlingsalternativ jag hade
tillgängliga
Jag förstod målet med scenarierna
Jag förstod vad jag förväntades göra i scenarierna
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Figur 14. Enkätsvar scenariospelaren användbarhetsaspekter. Deltagarna ombads göra en skattning mellan 1 och 7,
där 1 betyder instämmer inte alls och 7 betyder instämmer helt.
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Det är meningsfullt ur kunskapssynpunkt att spela
ett scenario
Att spela andras scenarier är ett användbart sätt att
ta del av kollegors erfarenheter
Spelet har fått mig att reflektera kring min blivande
roll som räddningsledare
Det är möjligt att lära sig något som är relevant för
kursen i scenariospelaren
Jag kände mig engagerad i spelet
Det är möjligt att lära sig något om beslutsfattande
på taktisk nivå med spelet
Jag tycker att spelet använder korrekta facktermer i
relation till räddningstjänst
Jag kände att jag saknade viktiga handlingsalternativ
Jag kände mig engagerad i uppgiften
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Figur 15. Enkätsvar scenariospelaren engagemang och pedagogiskt värde.

Det är enkelt att bygga ett scenario
Jag upplevde problem med att hantera
scenarioskaparen
Jag förstod vilka olika resurser som går att lägga in i
ett scenario
Den stegvisa hjälpen med att skapa ett scenario
presenterades i en lämplig ordning
Det fanns saker på skärmen som jag inte förstod vad
de betydde
Jag förstod vilka möjligheter/handlingsalternativ jag
hade tillgång till
Jag kände mig engagerad i uppgiften att skapa ett
scenario
Jag förstod vad jag förväntades göra när
scenariobyggaren startats
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Figur 16. Enkätsvar scenariobyggaren användbarhetsaspekter.
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Att bygga scenarier hjälper mig att förstå min roll
som räddningsledare
Att bygga scenarier är ett bra sätt att dela med sig
av erfarenheter
Det går att lära sig något som är relevant för kursen
i scenariobyggaren
Jag kände att jag kunde skapa ett relevant scenario
Jag kände att jag saknade viktiga handlingsalternativ
Jag kände mig engagerad i uppgiften att skapa ett
scenario
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Figur 17. Enkätsvar scenariobyggaren engagemang och pedagogiskt värde.

Jag anser mig vara en van datorspelare
Det är viktigt att dela med sig av yrkeserfarenheter i
rollen som räddningsledare
Det är viktigt att ta del av andras erfarenheter i
rollen som räddningsledare
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Figur 18. Enkätsvar övriga frågor.

Fritextfrågorna kan sammanfattas i tre huvudkategorier: lärande, användbarhet och förbättringsförslag.
I de frågor som har med lärande och möjligheten till lärande återfinns delvis samma mönster som i
flervalsfrågorna ovan, dvs. prototypen uppfattas inte ha fungerat fullt ut som läromedel i kursen. Åtta
av respondenterna uppger att de inte lärt sig något som kan uppfattas som relevant för kursen vare sig
av att spela eller bygga scenarier. Men det är värt att notera att på de två direkta frågorna: vad har du
lärt dig genom att spela respektive bygga scenarier framkommer faktiskt ett flertal konkreta områden
av självupplevt lärande: skriva framkomstrapport; lite tankesätt; skriva kortfattat PM; snabba beslut
samt brandcellsindelning.
Vad gäller systemets användbarhet så visade flervalsfrågorna positiva resultat överlag även om
siffrorna indikerar förbättringspotential. Fritextfrågorna lyfter fram några områden som illustrerar
vilka brister respondenterna upplevt: i scenariospelaren lyfts bristande feedback efter valda insatser
samt resursanvändning och koppling mellan resurser och hur de kan utnyttjas fram. I scenariobyggaren
upplevs möjligheten att välja layout på rum och våningsplan som alltför begränsande.
Kategorin förbättringsförslag och önskemål framkommer ett antal mer eller mindre detaljerade förslag
på åtgärder som skulle förbättra prototypen. Några respondenter önskar mer kontroll över individer
och grupper, alltså ett större inslag av detaljstyrning. Dessutom efterfrågas ett större antal
handlingsalternativ i scenariospelaren. Flera respondenter efterfrågar också bättre feedback från
systemet med avseende på valda åtgärders effekt.
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I telefonintervjuerna fördjupades några av de aspekter som framkom i enkäterna. Två huvudsakliga
aspekter har fördjupats:
Taktiskt beslutsfattande/förhållningssätt:





Det är problematiskt att tydligt särskilja taktisk och operativ nivå från varandra.
Det är viktigt att kunna tolka situationen och hantera tillgängliga resurser.
Resurshantering verkar vara ett centralt tema i taktik.
Några intervjupersoner har uttryckt att de lärt sig något om resursplanering/hantering.

Spelets användbarhet i kursen:








Feedbacken från systemet brister (svårt att se konsekvenserna av ett beslut). Det upplevs som
svårt att fatta ett nytt beslut eftersom effekten av det förra beslutet inte syns särskilt bra. Man
kan inte testa sig fram i tillräckligt stor utsträckning.
Verklighetstrogenhet upplevs som viktig (visuellt, dvs. hur simuleringen utvecklar sig samt
simuleringsrealism). Det finns ett visst mått av osäkerhet i hur branden utvecklas, vilket ju
även gäller i verkligheten. Systemet har en förenklad brandsimulering.
Prototypen sätts inte in i ett sammanhang i kursen. Spelet hade fungerat bättre om det fanns ett
tydligt sammanhang med tydligare aktiviteter. Ett exempel är att organisera spelet i grupperna
i stället för i hela klassen. En ny spelomgång i slutet av kursen föreslås även som användbart
eftersom kursdeltagarna då vet mer.
En lärare och flera kursdeltagare anger att det är problematiskt att använda spelet tidigt i
kursen eftersom man inte hunnit förstå hur räddningsledarrollen skiljer sig från
brandmannarollen.

Med utgångspunkt i enkätstudien genomfördes uppföljningsintervjuer (intervjuguider återfinns i
Bilaga 14 och 15) med totalt 9 antal respondenter, varav 7 stycken kursdeltagare och 2 lärare.
Frågorna som ställdes avsåg att fördjupa de aspekter som framkom ur enkäten. Främst handlade
intervjufrågorna om kursen i stort, vad som är möjligt att lära sig av datorspelet, samt om
spelaktiviteten. Frågorna ställdes för att undersöka huruvida de kunde uttrycka kunskaper om taktiskt
beslutsfattande vilka de tillägnat sig från såväl kursen som vid specifikt datorspelande. Frågor
undersökte deras synsätt på datorspelande, och hur spelet fungerar som komplement till andra
läromedel. Ytterligare frågor ställdes kring deras engagemang med datorspelet kopplat till rollen som
blivande räddningsledare, och på vad sätt de fann datorspelet meningsfyllt. Skillnaden mellan de
frågor som ställdes till kursdeltagarna och lärarna handlade om utmaningen att lära ut taktiskt
beslutsfattande med användningen av serious game, samt lärarrollens förändring vid införande av
datorspel i undervisningen.
Under intervjuerna framkom två huvudkategorier som var centrala för den kritik som respondenterna
delgav oss, nämligen (1) Taktiskt beslutsfattande/förhållningssätt och (2) Spelets användbarhet i
kursen. Om taktiskt beslutsfattande framkom att respondenterna ansåg att det var svårt att skilja på
taktisk och operativ nivå. Vissa respondenter hade svårigheter att uttryckligen redogöra mer om
skillnaderna, vilket även gällde lärarna i kursen. Dock ansåg de flesta att det är viktigt att kunna tolka
situationen och hantera tillgängliga resurser. Flera av respondenterna klargjorde att de lärt sig om
resursplanering/hantering i kursen vilket kan sägas vara målet med datorspelandet.
Under den andra kategorin om Spelets användbarhet i kursen gavs en hel del kritik kring spelets
brister gällande feedback, verklighetstrogenhet och det sammanhang i vilket datorspelet
introducerades och senare användes.
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Jag skulle vilja ha mera uppgifter, inte så mycket beslut, tror jag, Jag skulle vilja ha…med tanke på att jag nu
har gått kursen klar va. Antingen att damma på med invändning släckning å så ser vi hur vattnet minskar å
så. Varför tar jag det beslutet på nått sätt? Alltså, har jag nån uppgift om om temperaturer? Har jag nån
uppgift hur länge det har brunnit? Har jag nån uppgift om… lite sånt /…/nu har man kanske inte spelat så
mycket kanske, men att det dröjde ett tag innan jag insåg att man kunde ju gå titta bakåt för att se liksom. Jag
har kört samma scenario ett par gånger, tror jag å då. Någon gång så var det väldigt lyckat och nån gång så
gick det åt skogen, jag förstod liksom inte egentligen varför varför gjorde jag nån, vad som var rätt då? just
feedbacken, återkopplingen på nått sätt… (Kursdeltagare-Räddningsledare A)

Vad gäller feedback klargjorde flera respondenter att de hade svårt att se konsekvenserna av ett beslut
som de tagit i datorspelet. Det blir därmed svårt att fatta ett nytt beslut eftersom effekten av det förra
beslutet inte syntes särskilt bra. De menar att de inte kan testa sig fram i tillräckligt stor utsträckning.
Beträffande verklighetstrogenheten i datorspelet, främst med fokus på det visuella och
simuleringsrealism, fanns ett visst mått av osäkerhet i hur branden utvecklas.
Man måste kunna visa en bild som är trovärdig i samband med att man gör en insats. Sedan måste du också
kunna använda de resurser som man har på mycket fler sätt. Man kan ju välja att göra en massa åtgärder
innan man släcker själva branden. (Lärare-Räddningsledare A)

Dock handlar det inte enbart om att utveckla en simuleringsrealism inom datorspelets grafik.
Kursdeltagarna hade olika åsikter om detta, alltifrån…
Det känns inte som att man kan göra det så verkligt som det behöver bli. (Kursdeltagare – Räddningsledare
A)

…till:
Jag tror inte egentligen att det är så viktigt, jag hörde många, de tycker att det var, att man ville ha, att det
var betydligt mera, alla moderna spel där ute där man springer omkring å där du är i nån virtuell värld och
väldigt verklighetstroget, jag vet inte om det här är så viktigt egentligen att det måste vara
det...(Kursdeltagare-Räddningsledare A)

Datorspelet erbjuder dock en något förenklad brandsimulering. Vidare saknas sammanhang på så vis
att spelet hade fungerat bättre om det fanns ett tydligt sammanhang inom ramen för kursen såsom att
deltagarna spelade mer i smågrupper. På så vis skulle det ge en ökad möjlighet att diskutera spelets
funktioner och på vad sätt datorspelet möjliggör att träna taktiskt beslutsfattande. Likaså tyckte flera
respondenter att placeringen av datorspelet som läraktivitet inleddes alldeles för tidigt i kursen vilket
skapade en viss problematik då respondenterna inte hunnit förstå på vad sätt räddningsledarrollen
skiljer sig från brandmannarollen.
Det var också ganska tidigt i kursen, vi hade inte haft om brandcell. Vi läste det sent i terminen. Jag har
jobbat ganska många år innan, så jag hade lite koll på den typen av begrepp (KursdeltagareRäddningsledare A)

Avslutningsvis uttryckte respondenterna att de inte spelat tillräckligt mycket för att ge ytterligare
kritik. Exempelvis nämns detta av en kursdeltagare i första citatet ovan. Huruvida respondenterna fann
datorspelande som meningsfyllt kursmoment skilde detta sig i åsikter från ”inte alls”, till ”Man ger ju
simulatorer till piloter, så man måste ju jobba fram nått liknande för räddningsledare va”. Med
förbehåll att spelet utvecklades i riktning mot att tillvarata träning av taktiskt beslutsfattande och att
datorspelet kan komplettera andra läromedel.
Om att lära ut taktiskt beslutsfattande med stöd av datorspelet uttryckte en lärare att:
Har egentligen inte varit så annorlunda i och med att de har bedrivit det ganska självständigt. Det som varit
skillnad det är att de har fått en uppgift till och lite mer att reflektera över. Det har nog varit ett tillskott, även
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om det inte har fungerat till hundra procent i själva spelet, så har de har fått tänka till när de fått göra egna
spel.
…att de hade få tagit objekt hemifrån sin egen kommun och så hade man fått gjort en insatsplanering mot
just det här objektet. Utan de hade lagt in objektet och gjort ett spel utav det och så spelat varandras. Det var
ju så vi tänkte. Det var ju så att objekten fick de ju ta, det var ju liksom förbestämt. En del kunde ju lägga in
sina egna objekt, men det var ju bara ett par stycken. Så då föll liksom det.

Ovanstående citat uttrycker att en mer integrerad lärarroll i användningen av datorspelet hade varit
önskvärd samt att det vore möjligt att fortsättningsvis utveckla studiematerial som stöttar
introduktionen och användingen av serios games.

5 Slutsatser
Projektgruppen och deltagande lärare/kursdeltagare har diskuterat begreppet verklighetstrogenhet i
samband med spelbaserad träning. All simulering (även spelbaserad träning) innebär en abstraktion av
verkligheten. Även om övningar på fältet är tillrättalagda uppfattar kursdeltagarna att de är realistiska
då de jämförs med det utvecklade spelet. Realismen uppfattas bidra till att de känner att de lär sig
mycket från dem. Det utvecklade spelet har inte fått någon tydlig plats i kursgenomförandet utan har
hanterats som en stand-alone-produkt vilket i sin tur påverkat den upplevda användbarheten negativt.
Undervisning som innehåller en fortlöpande diskussion under användandet av spelet kompletterat med
debriefing skulle troligen förändra situationen, exempelvis kan inspel bli ett meningsfullt instrument
vid lärande. Inspel skulle kunna användas under såväl spelande av scenarier som skapande av
scenarier i grupper. Verklighetstrogenheten är svår att paketera vid skapandet av en spelmiljö. Detta i
synnerhet då verklighetstrogenhet kan gälla många olika aspekter och på olika nivåer (tidsaspekter,
visuella aspekter, ljudmässiga aspekter, strukturella aspekter osv). Vid dylika projekt är det viktigt att
skapare och mottagare är överens om dels vilka aspekter som behöver vara verklighetstrogna och dels
hur de ska uppnås. Begreppen verklighetstrogenhet och kunskapsöverföring diskuteras t ex i
Alexander, Brunyé, Sidman och Weil (2005). Alexander m.fl. (2005) lyfter fram tre typer av
verklighetstrogenhet (fidelity): operationell, fysisk och psykologisk och beskriver spel som
”lättviktssimulatorer”. Vår erfarenhet i detta projekt pekar på att denna typ av träningssystem bör
utvecklas tillsammans med en pedagogisk modell för hur de ska användas.
Projektet har även syftat till att studera hur system av den här typen kan framställas/konstrueras. På
många sätt är utvecklingen av serious games likt ett traditionellt systemutvecklingsprojekt. Inom det
området finns idag en bred kunskapsbas som framtida projekt kan dra nytta av. I projekt då mjukvara
används och utvecklas är det oerhört viktigt att i förväg känna till de tekniska förutsättningarna och
eventuella kommande förändringar av dessa. I det aktuella fallet skedde sent ett tidigare okänt byte av
samarbetsplattform (från Adobe Connect till Elluminate). Bytet gav konsekvenser för hur spelet kunde
användas i kursen. Detta projekt var inriktat mot distansutbildning, vilket introducerar ytterligare
komplexitet jämfört med en motsvarande campuskurs. I det specifika fallet fungerade dock
kursdeltagarnas utrustning bra. Serious games har dessutom den unika egenskapen att de ska
kombinera teknik med engagemang och, i det här fallet, inlärningseffekt vilket ytterligare komplicerar
situationen.
Eftersom kravet på kunskapsöverföring är centralt i sammanhanget är det viktigt att innehållet blir det
rätta, vilket i sin tur innebär att mottagaren/samarbetspartnern i utvecklingsprocessen har en viktig
roll. Gapet mellan utvecklare och mottagare behöver överbryggas och det är viktigt med ett intresse
för och öppenhet mot nya arbetssätt (Alklind Taylor, Backlund, Engström, Johannesson och Lebram
2009). Rent praktiskt innebär det tid för inblandade att faktiskt sätta sig in i spel och pedagogik. Det
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krävs ett engagemang för utvecklingsprocessen och inte enbart den färdiga produkten. Engagemanget
hämmas antagligen av brist på resurs. I linje med Alklind Taylor m.fl. (2009) upplevde vi en svårighet
i att de deltagande organisationerna hade olika kulturer och utgångspunkter för samarbetet. Från
utvecklarorganisationens håll var utgångspunkten att deltagande design är viktigt för att säkerställa
innehåll och kvalitet medan mottagarorganisationen snarare gav uttryck för en önskan om en färdig
produkt att använda. I synnerhet då det gäller spel som ska användas för utbildning eller träning är det
viktigt att de deltagande organisationerna är överens om inte bara vilka mål som ska uppnås, utan även
på vilken nivå de ska uppnås. I början av utvecklingsfasen önskades ett spel om vilka beslut som kan
fattas i olika situationer för att träna faktiskt beslutsfattande och att de specifika effekterna av olika
beslut hade en underordnad betydelse. Tanken var att fritextrutorna i spelet skulle användas för att
användaren skulle kunna motivera sina beslut och att läraren därefter skulle kunna granska detta och
ge feedback. Under utvärderingen framkom dock att spelet brister i att man inte kan se effekterna av
ett beslut. Beställarorganisationen ville se en procedur som ger en riktig lösning medan
utvecklarorganisationen fokuserade på att ta fram ett spel om vilka beslut som kan fattas i olika
situationer. Det är en stor skillnad mellan att ha en exakt modell av vad som händer vid invändig
släckning kontra att se att någon fattat beslutet om invändig släckning samt motiverat detta. Även om
båda exemplen berör ett beslut om invändig släckning är det en skillnad i abstraktionsnivå.
Tidiga och kontinuerliga tester och tillgång till målgruppen är viktig. Målgruppen utgörs i det här
fallet av både lärare och elever. Projektgruppen har arbetat tillsammans med lärare och kursdeltagare
och de prototyper som utvecklats har delvis kunnat testa på rätt målgrupp. Dock har den undervisande
personalen varierat vilket leder till bristande kontinuitet. De synpunkter som kommer in under
utvecklingsprocessen värderas utifrån vilken målgruppen är, t ex är det troligen så att gruppen
kursdeltagare inte är experter på domänen räddningsledning varför lärarrollen blir än viktigare. Vid
utveckling av ett spel för utbildning eller träning är det viktigt att identifiera och utveckla den kontext
där spelet ska användas. Likaså är det viktigt att ett sådant spel används i den identifierade kontexten. I
det aktuella fallet utvecklades spelet för att användas som ett underlag för diskussioner mellan elevlärare och mellan elever. Tanken var att spelet skulle ge mer verklighetskänsla och inlevelse jämfört
med den powerpoint-presentation som tidigare använts i kursen. I denna fyllde läraren själv på med
kontextuell information och agerade motspelare. Det utvecklade spelet hade visserligen en enkel
brandförloppsmodell, men var aldrig tänkt att användas som en stand-alone-produkt vilket ändå blev
fallet. Närmare kontakt och mer kontinuerliga användartester hade troligen kunnat höja
användaracceptansen. Tidigt i projektet befarades bristande IT-kompetens hos kursdeltagare kunna
utgöra ett problem. Lärarnas syn/uppfattning på elevernas tekniska nivå har dock inte besannats i så
stor grad då IT-kompetensen i utvärderingsgruppen (Räddningsledare A, distans hösten 2011) inte var
så låg som befarades från lärarsidan. Indikationer på detta finns i enkäterna och i det faktum att flera
deltagare även har använt mer avancerade funktioner. Från lärarsidan befarades de förmodat låga ITkunskaperna ställa till problem vid användning av systemet. Dessa farhågor har inte bekräftats i
studien, utan snarare har bedömningen av systemets användbarhet varit god.
Ett annat problem relaterar till lärarnas arbete med att bygga scenarier. Att bygga scenarier kan liknas
med att skapa läromedel, dvs. scenarierna används i syfte att (1) ge kursdeltagarna en introduktion till
spelandet, (2) visa på typiska/atypiska situationer för att få deltagarna att reflektera över specifika
aspekter av sitt yrkesutövande, och (3) examinera kursdeltagarna i ett specifikt moment där spelandet
ingår som en integrerad del. Att bygga bra scenarier är dock långt ifrån trivialt; det kräver både
domänkunskap och kunskap kring möjligheterna med verktyget (scenariobyggaren). Det är samtidigt
svårt att återanvända någons annans material, särskilt om det inte finns tydliga anteckningar kring det
pedagogiska syftet med scenariot. Detta gör att samma scenario sällan används vid olika
36

Spelbaserad simulering för insatsutbildning – Slutrapport
____________________________________________________________________________________________________

övningstillfällen. Om scenariobyggaren är lättanvänd går det oftast snabbare att bygga upp ett nytt
scenario från början, istället för att lista ut den pedagogiska tanken med ett specifikt scenario.
Möjligheten för lärare (och kursdeltagare) att själva skapa och editera scenarier är en central del av
den pedagogiska idén bakom projektet.
Sammanfattningsvis kan sägas, med avseende på projektets syften:






Studera hur serious games kan förstärka lärandemiljön i träning och utbildning.
Spelbaserad träning kan vara en möjlighet för pedagogisk utveckling med avseende på både
teknik och pedagogisk kontext. Forskargruppen har arbetat tillsammans med personal från
MSB för att sätta sig in i utbildningsmiljön och föreslagit sätt att arbeta med spelbaserd
träning.
Praktiskt testa och analysera användningen av spelteknologi för att ta fram
rekommendationer för konstruktion av träningssimulatorer. Projektet har utvecklat och
testat prototyper och ett koncept för spelbaserad träning i praktiken. Den slutliga prototypen
(Tactical Incident Commander) har utvecklats i samarbete med medarbetare från MSB och
testats i praktiken inom ramen för MSB:s utbildningsverksamhet.
Skapa underlag för utveckling av Räddningsverkets utbildningsmetoder genom
samarbete mellan forskare och praktiker. Projektet har samarbetat med olika
konstellationer av lärare och kursdeltagare vid MSB. En viktig lärdom är att tydliga resurser
och organisatoriskt engagemang finns på plats i den här typen av samproducerande
forskningsprojekt. Den pedagogiska modellen som utvecklats inom projektet kan
vidareutvecklas till en praktisk pedagogisk metod.
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Räddningsledarspelet
Räddningsledarspelet innehåller tre olika moduler. Du kan
 Spela ett befintligt scenario
 Skapa ett scenario
 Redigera ett scenario
Denna dokumentation består av följande delar:





Spela ett scenario
Skapa ett scenario (kort version)
Skapa ett scenario (lång version)
Redigera ett scenario

Spela ett scenario
Logga in
Räddningsledarspelet finns på adressen
http://msb.seriousgames.nu/msb
När du går till den aktuella sidan visas följande fönster:







Börja med att välja grupp genom att klicka på pilen i Grupp och sedan välja rätt rad.
Fyll i det användarnamn du har fått tilldelat av din lärare.
AnvändarID fylls i automatiskt.
Har du inte fått instruktioner om att använda något lösenord kan du strunta i det.
Klicka på knappen Logga in varefter du kommer till en översiktsmeny.

Översiktsmenyn
I översiktsmenyn finns tre olika huvudval: Spela, Skapa och Redigera




Genom att klicka på Spela kan du spela befintliga scenarier (egna eller andras).
Genom att klicka på Skapa kan du skapa ett nytt scenario.
Genom att klicka på Redigera kan du redigera ett befintligt scenario.

Utöver dessa tre huvudalternativ finns alternativet Plusmeny. I plusmenyn kan du komma åt
loggverktyget, logglistor etc. samt du kan där logga ut från programmet. Bilden nedan
illustrerar översiktsmenyn när alternativet Plusmeny valts.

Spela
När du valt Spela visas en bild i stil med nedanstående:

Klicka på valfritt (i detta exempel väljs provspel_enkelt) varefter en introduktionsskärm visas:

Klicka på Ok.

Spela – framkörning/nyheter
När spelet startar är du under framkörning.
Under framkörningen kan du få meddelanden från bland annat SOS Alarm. Klicka på Ok när
du läst ett meddelande. Du kan närsomhelst gå tillbaka till meddelandena genom att klicka på
fliken Nyheter – där samtliga meddelanden listas upp i tidsordning.
Du har också flikar för Byggnad och Resurser.
Under framkörningen kan du ex få en uppfattning om väderförhållanden, vilka resurser som
för tillfället är beställda.

Spela – resurser
Under fliken resurser kan du få information om samt beställa olika resurser som Släckenhet,
Höjdenhet, Vattenenhet, Ledningsenhet, Vatten (information om vattentillgång) och
Karta.

Kartan (om tillgänglig)
Genom att ta fram kartan kan du få information om kringliggande byggnader samt beordra om
evakuering av specifika byggnader.

Byggnad
När du kommit fram till insatsbyggnaden visas denna från entrésidan. Du kan närsomhelst
inspektera byggnaden runt om genom att klicka på pilarna i de övre hörnen.
Genom att dubbelklicka på fasaden (utanför fönstren) kan du välja vilken insats du vill göra,
alternativen är Invändig släckning, Invändig begränsning, Invändig evakuering och
Säkra vatten.
Genom att dubbelklicka på ett fönster på insatsvåningen kan du välja mellan följande insatser
kopplade till det aktuella fönstret: Utvändig släckning, Utvändig evakuering, Förbered
ventilering och Ventilera.
Genom att föra musen till höger om bilden kan du se vilka sysslor manskapet (och hur många
av dem) utför för tillfället.

Övrigt
Framkomstrapport
Vid framkomst får du fylla i en ankomstrapport. Denna skrivs i fritext i textfältet.

Väder
Genom att klicka på väder får du information om aktuell temperatur och vindförhållanden.
Mål med insatsen
Under mål med insatsen kan du när du vill ändra ditt mål med insatsen. Välj mellan Begränsa
till föremål, begränsa till cell, begränsa till byggnad, skydda omgivning och rädda liv.
Pause/Spela/Öka hastighet lite/Öka hastighet mycket
Knapparna för Pause, Spela etc fungerar som traditionellt. Om du inte trycker på någon av
knapparna går spelet i realtid.

Spelslut
Då det gått en timme, eller då huset brunnit upp avslutas spelet och du får se uppgifter över
utfallet:

Reflektioner
Avsluta med att fylla i insatsrapporten:

Skapa ett scenario (kort version)
Här följer ett exempel på hur du kan använda scenarioskaparen för att snabbt skapa ett enkelt
grundscenario.























Gå till http://msb.seriousgames.nu/msb
Inloggning: Välj Grupp och skriv i användarnamn. Klicka på Ok.
Klicka på Skapa i menyn.
Fasad: välj valfri fasad genom att klicka på Välj.
Välj plats: Välj den kartplats som föreslås genom att klicka på Ok. Programmet
zoomar automatiskt till rätt nivå. Klicka på Ok för att godkänna zoomningen.
Lägga till byggnader: Låt bli att lägga till några nya byggnader. Klicka på Ok.
Välj insatsbyggnad: markera en av byggnaderna som insatsbyggnad genom att klicka
på den. Klicka därefter Ok.
Stadsplanering: Du behöver inte göra någon stadsplanering utan klickar bara på Ok
för att låta programmet göra detta automatiskt. Godkänn förslaget genom att klicka på
Ok.
Info om byggnaderna: godta de föreslagna inställningarna för byggnaderna genom
att klicka Ok.
Inspektera fönster: Godkänn utplaceringen av fönster på fotografierna genom att
klicka Ok.
Byggnadens form: Godkänn byggnadens föreslagna form genom att klicka Ok.
Utplacering av fönster: Godkänn utplaceringen av fönster på ritningen genom att
klicka Ok.
Lägg till brandcell: Lägg till en brandcell genom att klicka på Lägg till cell. I detta
fall kan du nöja dig med att bara skapa en enda cell. Klicka på Ok.
Lägg till rum: Lägg till ett rum i brandcellen genom att klicka på Lägg till rum. I
detta fall kan du nöja dig med att bara skapa ett enda rum. Klicka på Ok.
Egenskaper hos rum: Skriv in eventuella meddelanden då rummet nås av
rökdykargrupp eller brand. Klicka på Ok.
Ange startpunkt för brand: Godkänn den föreslagna utplaceringen av startpunkt för
branden genom att klicka Ok.
Placera ut objekt: Placera ut ett eventuellt offer genom att dra offersymbolen till
rumsytan. Klicka på Ok för att godkänna.
Resurser: I det här fallet kan du nöja dig med att acceptera programmets grundförslag
att endast en släckenhet finns att tillgå, detta genom att klicka Ok.
Larmbeskrivning: I det här fallet kan du nöja dig med programmets grundförslag
genom att klicka på Ok.
Informationsflöde: I det här fallet kan du nöja dig med programmets grundförslag att
polis och ambulans anländer till platsen och att spelaren får information om det –
klicka på Ok.
Vindförhållanden: Acceptera programmets grundläggande förslag genom att klicka
på Ok.
Spara scenario – Spara scenariot genom att klicka på Spara scenario. Namnge
scenariot – välj Spara och provspela.

Skapa ett scenario (lång version)
Logga in
Räddningsledarspelet finns på adressen
http://msb.seriousgames.nu/msb
När du går till den aktuella sidan visas följande fönster:







Börja med att välja grupp genom att klicka på pilen i Grupp och sedan välja rätt rad.
Fyll i det användarnamn du har fått tilldelat av din lärare.
AnvändarID fylls i automatiskt.
Har du inte fått instruktioner om att använda något lösenord kan du strunta i det.
Klicka på knappen Logga in varefter du kommer till en översiktsmeny.

Översiktsmenyn
I översiktsmenyn finns tre olika huvudval: Spela, Skapa och Redigera




Genom att klicka på Spela kan du spela befintliga scenarier (egna eller andras).
Genom att klicka på Skapa kan du skapa ett nytt scenario.
Genom att klicka på Redigera kan du redigera ett befintligt scenario.

Utöver dessa tre huvudalternativ finns alternativet Plusmeny. I plusmenyn kan du komma åt
loggverktyget, logglistor etc. samt du kan där logga ut från programmet. Bilden nedan
illustrerar översiktsmenyn när alternativet Plusmeny valts.

Skapa - fasad
När du valt Skapa visas en bild i stil med nedanstående:

Du kan här antingen ladda upp egna fasadbilder eller bläddra mellan olika fasadbilder. Vill du
ladda upp egna fasadbilder klickar du på Ladda upp egna fasadbilder och följande fönster
visas:

Fyll i samtliga uppgifter och klicka på Spara!

Vill du välja en befintlig fasad bläddrar du bland befintliga bilder genom att dra i scroll-baren
till höger på skärmen. Knappen Info visar information om aktuell fasad. Information ges om,
bland annat, vad fasadbilden föreställer, antal våningar samt insatsvåning:

Klicka åter på Skapa och därefter på Välj för den byggnad du vill välja.

Kartvyn
När du valt en fasad kommer du vidare till en kartvy.

Genom att zooma in/ut och flytta på kartan (håll musknappen intryckt och dra i kartan) kan du
välja vilket område du vill i Sverige, ex:

Tryck på Ok när du är klar. Zoomningsnivån anpassas nu automatiskt till ett förutbestämt
läge.

Lägg till byggnader på kartan
Från det här läget innehåller programmet steg-för-steginstruktioner längst ned på skärmen.
Om din nuvarande kartvy inte innehåller några byggnader eller om du vill lägga till en eller
flera byggnader kan du göra detta. Detta görs genom att klicka på rektanglarna på höger sida
om fönstret, dra in dem i kartvyn och släpp dem där du vill ha dem.

Klicka på Ok när du är klar.

Ange insatsbyggnad
Markera insatsbyggnaden genom att klicka på en byggnad. En röd cirkel visas runt
byggnaden.

Klicka på Ok.

Ange typ för omgivande byggnader
Använd penslarna för att markera vilken typ omkringliggande byggnader är av, detta genom
att först klicka på en pensel och sedan på en byggnad.

Du kan närsomhelst byta pensel. Det går bra att ångra sig genom att måla över en byggnad.
Det är inte nödvändigt att du fyller i alla byggnader. Programmet kategoriserar självt de
byggnader du inte fyllt i.
Klicka på Ok för att gå vidare.
När programmet fyllt i de byggnader du själv inte fyllt i, kontrollera och ändra om det behövs.
Klicka på Ok för att gå vidare.

Ange egenskaper hos omgivande byggnader
Du får nu förslag på bilder/egenskaper hos de kringliggande byggnaderna. Du har möjlighet
att, för varje byggnad, ändra Namn, Beskrivning, Värde, Kategori samt välja Bild.

När du är klar, klicka på Ok.

Fasadytor för insatsobjektet
Nu är det dags att inspektera fasaden från alla fyra håll.

Om det är nödvändigt kan du finjustera fönsterytorna på insatsvåningen genom att dra i
hörnen med musen. Du kan också ta bort en fönsteryta genom att dra den till papperskorgen.
Bläddra mellan fasadytorna genom att klicka på flikarna Norr, Öster, Söder respektive
Väster.
Klicka på Ok när du är klar.

Byggnadens form
Du kan nu justera byggnadens form genom att dra i de dubbelriktade pilarna.

Klicka på Ok när du är klar.

Fönstrens placering
Ändra fönstrens ungefärliga placering genom att klicka på ett fönster och dra det åt sidan. När
du klickar på ett fönster visas dess motsvarighet på fotografiet. Du kan också ändra
insatsbyggnadens Brandklass.

Klicka på Ok när du är klar.

Brandceller i insatsbyggnaden
Nu är det dags att skapa brandceller.

När du väljer Lägg till cell skapas automatiskt en brandcell av insatsvåningens lediga yta.
Vill du dela upp insatsvåningen i flera brandceller drar du först i de dubbelriktade pilarna för
aktuell brandcell för att justera dess storlek. Därefter går det åter att klicka på Lägg till cell.
Upprepa tills våningen är uppdelad i brandceller som du vill. OBS! Det går bara att skapa
rektangulära brandceller!
Du kan ta bort en brandcell genom att dra den till papperskorgen.
Klicka på Ok.

Rum i insatsbyggnaden
När brandcellerna är skapade är det dags att lägga till rum.

Skapa rum i en brandcell genom att klicka på Lägg till rum. Ändra formen på ett rum genom
att dra i de dubbelriktade pilarna.

Egenskaper hos rum
För varje tillagt rum, ange Rumstyp, Meddelande från rökdykargrupp när de når
rummet samt Meddelande när detta rum nås av brand.

Rumstyp
Följande rumstyper finns:
 Annat utrymme (inget brännbart material)
 Sovrum (ganska lite brännbart material)
 Vardagsrum (ganska mycket brännbart material)
 Kök (ganska lite brännbart material)
 Badrum (lite brännbart material)
 Förråd (ganska mycket brännbart material)
 Tvättstuga (ganska lite brännbart material)
 Hall/passage (ganska lite brännbart material)
 Garage (ganska mycket brännbart material)
Meddelande från rökdykargrupp
Här skriver du i fritext vad rökdykargruppen rapporterar när de når detta rum. Exempel: ”Vi
går in i ett mindre sovrum”.
Meddelande när detta rum nås av brand
Här skriver du i fritext vad spelaren ska få för meddelande när branden når rummet. Exempel:
”Lågor syns innanför sovrumsfönstret.”

Markera startpunkt för brand
Symbolen för brand placeras automatiskt i det övre vänstra hörnet på ritningen. Symbolen kan
flyttas till valfri plats på ritningen genom att hålla nere musknappen över symbolen och dra
den till den nya platsen.

Klicka på Ok.

Placera ut offer/explosiva objekt/kemikalier/brännbart
För att placera ut offer, dra människosymbolen till valfritt rum. Det går inte att detaljstyra
exakt var i rummet ett offer kommer finnas, utan bara i vilket rum. Det går att placera ut flera
offer i ett och samma rum och det går att ha offer i olika rum.
För vart och ett av offren går det att justera vilken Hälsa de har vid scenariots start. Det går
också att skriva i fritext vilken information spelaren kommer att få då branden kommer nära
offret.
För att placera ut explosiva objekt, dra symbolen till valfritt rum. Det går inte att detaljstyra
exakt var i rummet det explosiva kommer finnas, utan bara i vilket rum. Det går att placera ut
flera explosiva objekt i ett och samma rum och det går att ha explosiva objekt i olika rum.
För vart och ett av de explosiva objekten justera Radie, Sprängskada, Brandtröskel samt (i
fritext) vad rökdykargruppen rapporterar om de träffar på det explosiva objektet.
För att placera ut kemikalier, dra symbolen till valfritt rum. Det går inte att detaljstyra exakt
var i rummet det kemikaliska objektet kommer finnas, utan bara i vilket rum. Det går att
placera ut flera kemikaliska objekt i ett och samma rum och det går att ha kemikaliska objekt i
olika rum.
För vart och ett av de kemikaliska objekten justera Radie, Giftskada, Brandtröskel samt (i
fritext) vad rökdykargruppen rapporterar om de träffar på det kemikaliska objektet.
För att placera ut mer brännbart material i rummet (utöver vad som är normalt), dra granen till
valfritt rum. Det går inte att detaljstyra exakt var i rummet det extra bränsleobjektet kommer
finnas, utan bara i vilket rum. Det går att placera ut flera bränsleobjekt i ett och samma rum
och det går att ha extra bränsleobjekt i olika rum.

Klicka på Ok.

Resurser - enheter
I programmet finns fem olika typer resurser i form av enheter Släckenhet, Höjdenhet,
Vattenenhet, FIP och Ledningsenhet. Utöver dessa finns också en kartresurs.
Släckenhet
I utgångsläget ingår en släckenhet. Det är denna enhet spelaren anländer till platsen i (givet att
ingen FIP finns tillgänglig i scenariot). I grundlägget ankommer enheten 12 minuter efter
larm. Du kan göra så att spelaren har möjlighet att beställa upp till ytterligare två släckenheter,
detta genom att klicka på ”Lägg till”. Genom att klicka på tidsbaren till höger om enheten kan
du ange om enheten ska skickas automatiskt eller om spelaren själv måste beställa den vid
behov. Du kan också ange hur lång tid det tar för enheten att komma fram till insatsplatsen
efter beställning samt hur lång tid enheten befinner sig på platsen. I varje släckenhet ingår
totalt fem personer.
Höjdenhet
Klicka på Lägg till för att göra upp till tre höjdenheter tillgängliga för spelaren. För
inställningar för respektive höjdenhet, se under Släckenhet ovan.
Vattenenhet
Klicka på Lägg till för att göra upp till tre vattenenheter tillgängliga för spelaren. För
inställningar för respektive vattenenhet, se under Släckenhet ovan.
Notera! I grundläget är Brandpost finns förkryssad. Detta innebär att det finns en brandpost
på insatsplatsen.
FIP
Klicka på Lägg till för att göra en FIP tillgänglig för spelaren. Du kan ange hur lång tid det
tar för enheten att komma fram till insatsplatsen efter beställning samt hur lång tid enheten
befinner sig på platsen.
Ledningsenhet
Klicka på Lägg till för att göra en ledningsenhet tillgänglig. Detta innebär att det kommer
extra ledningsresurser till insatsplatsen. Du kan ange hur lång tid det tar för enheten att
komma fram till insatsplatsen efter beställning samt hur lång tid enheten befinner sig på
platsen.
Karta
Du kan ange hur lång tid efter larm det tar innan en karta över området är tillgänglig.

(Se Bild på nästa sida)

Notera: minst en enhet måste vara beställd vid larm.
Klicka på Ok.

Larmbeskrivning
I Larmbeskrivningen fyller du i de uppgifter som ska presenteras i larmet från SOS Alarm.
När du får upp larmbeskrivningen innehåller den vissa grunduppgifter. Samtliga dessa är
ändringsbara. För att ändra fritext – markera befintlig text med musen och skriv ny.
Uppgifterna består av
Larmdatum
Tid för larm
Larmbeskrivning – exempelvis information om adress, typ av objekt etc.
Larminfo om kvarvarande personer
Larminfo om brandstatus
Larminfo om särskilda risker – detta kan handla om kemikalier, explosionsrisker etc
Larminfo om byggnadens höjd
Övrig larminfo – fritext med annan information av intresse
Info från personer som möter upp på plats – här kan du lägga till information som delges
vid framkomst från tex grannen (denna information kommer alltså inte från SOS Alarm).

Klicka på Ok.

Nyhetsflöde
Genom nyhetsflödet styr du vilken information spelaren får under spelets gång och när
spelaren får denna information. Symbolerna för polis och sjukvård ligger i grundläget
utplacerade på tidsaxeln. Ex ligger Polissymbolen utplacerad 16 min efter larm. Då polisen
anländer till platsen kommer de meddela ”Kommer till platsen”. Motsvarande information
finns för ambulansen. Du kan ta bort eller ändra denna information, liksom lägga till fler
meddelanden från polis, sjukvårdspersonal eller från annat håll var du vill längs tidsaxeln.
Den inlagda informationen presenteras som meddelanden på skärmen under spelets gång.

Klicka på Ok.

Vindförhållanden
Du kan påverka hur vindförhållandena ska vara under spelets gång, detta genom att styra
vindriktningen åt ett visst håll, samt bestämma vindstyrka.
Vindförhållandena kommer inte att ha någon direkt påverkan på insatsobjektet. Däremot kan
ex ändrade vindförhållanden göra att man behöver avsätta personal för att evakuera ev
kringliggande byggnader.

Klicka på Ok.

Spara scenario
Klicka på Spara scenario. Ett nytt fönster öppnar sig. Namnge där scenariot enligt
Adress, Stad – exempelvis Storgatan 8, Sundsvall
Därefter väljs Spara och avsluta eller Spara och provspela.
Väljs Spara och avsluta sparas scenariot och du kommer till startmenyn.
Väljs Spara och provspela sparas scenariot och en ny flik i web-läsaren, där scenariot startas,
öppnas. Då fliken stängs kommer du åter till scenarioskaparen varvid du kan genomföra
eventuella ändringar.

Redigera ett scenario
Logga in
Räddningsledarspelet finns på adressen
http://msb.seriousgames.nu/msb
När du går till den aktuella sidan visas följande fönster:







Börja med att välja grupp genom att klicka på pilen i Grupp och sedan välja rätt rad.
Fyll i det användarnamn du har fått tilldelat av din lärare.
AnvändarID fylls i automatiskt.
Har du inte fått instruktioner om att använda något lösenord kan du strunta i det.
Klicka på knappen Logga in varefter du kommer till en översiktsmeny.

Översiktsmenyn
I översiktsmenyn finns tre olika huvudval: Spela, Skapa och Redigera




Genom att klicka på Spela kan du spela befintliga scenarier (egna eller andras).
Genom att klicka på Skapa kan du skapa ett nytt scenario.
Genom att klicka på Redigera kan du redigera ett befintligt scenario.

Utöver dessa tre huvudalternativ finns alternativet Plusmeny. I plusmenyn kan du komma åt
loggverktyget, logglistor etc. samt du kan där logga ut från programmet. Bilden nedan
illustrerar översiktsmenyn när alternativet Plusmeny valts.

Redigera
När du valt Redigera visas en lista på redigerbara scenarion (observera att listan kan vara tom
om du inte skapat något scenario).
Klicka på knappen Redigera för det scenario du vill redigera.
Scenariot med flikarna Karta, Fasad, Plan, Resurs, Larmbeskrivning och Spara scenario
visas. Fliken Karta är överst.

Ändra egenskaper såsom namn, typ, värde etc. för byggnader genom att dubbelklicka på en
byggnad. Notera, det går inte att byta insatsobjektet på kartan.

Redigera – fliken Fasad
När du valt fliken Fasad kan du redigera fönsterytornas storlek och placering på fasadbilderna
för insatsobjektet.

Redigera – fliken Plan
När du valt fliken Plan kan du redigera såväl brandceller, planlösning och egenskaper hos
rummen för insatsobjektet.
Du kan lägga till eller ta bort offer, extra bränsle, explosiva ämnen etc. samt förändra
meddelanden associerade med rum.

Redigera – fliken Resurs
När du valt fliken Resurs kan du redigera samtliga resurser i form av insatsfordon etc., detta
genom att klicka på symbolerna i tidslinjen, klicka på lägg till under respektive resurstyp eller
klicka på ta bort.

Redigera – fliken Larmbeskrivning
Klicka på aktuellt fält i larmbeskrivningen för att redigera denna.

När allt är färdigredigerat klicka på Spara scenario (se denna rubrik under Skapa scenario
ovan).
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Detta dokument beskriver ett verktyg som kan användas för att
analysera de loggar som skapas när någon spelar
räddningsledarspelet. Notera att detta verktyg skiljer sig från spel
och editor i flera avseenden. Framförallt är målgruppen inte elever
utan snarare lärare med god förtrogenhet med miljön. Syftet med
loggverktyget är att det skall ge läraren en snabb översikt av
spelandet och kunna jämföra hur agerandet skiljer sig mellan
personer, grupper och uppdrag. Verktyget ger läraren möjlighet att
skriva minnesanteckningar som kan bli utgångspunkt för en
diskussion/genomgång med elever och grupper.
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Starta verktyget
Loggverktyget körs som en fristående applikation som finns i katalogen MSB_logg under
huvudkatalogen. En förutsättning för att starta programmet är att java finns installerad på
datorn1. Programmet startas genom att dubbelklicka på filen msblogg.jar.
För att analysera spelomgångar så måste loggverktyget läsa in de loggar som sparats på
webbservern. Detta kan antingen ske lokalt, om loggverktyget startas på webbservern, eller
via nätet. Från vilken källa loggarna hämtas anges antingen i konfigurationsfilen
(config.xml) eller direkt i programmet.

1

Se http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html
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Översikt över användargränssnittet
När programmet startats öppnas följande fönster2:

Överst i fönstret finns två flikar: "välj ut loggar" och "analysera utvalda". De representerar de
två lägen som loggverktyget har. I det första kan användaren filtrera ut ett antal loggar som
skall jämföras och i det andra läget kan de utvalda loggarna jämföras och detaljstuderas.
För att kunna analysera loggar måste användaren göra följande:
• ladda in grunddata för alla loggar från en källa (antingen lokalt på datorn eller via en
webbserver)
• Rensa bort de grupper, användare, banor och eller dagar som inte är intressanta
• Ev. rensa bort loggar som representerar oavslutade omgångar
• Ladda in utvalda banor
När detta genomförts kan granskningen av spelares agerande och utfallet av spelomgångar
göras i analysdelen. Där går det även att lägga in kommentarer och minnesanteckningar för
observationer som görs. För att komma åt dessa kommentarer nästa gång programmet startas
kan användaren välja att spara nuvarande session genom att ge den ett namn. Då kan
sessionen enkelt laddas in på nytt. Om användaren inte namnger en session så går det ändå
alltid att återuppta den senaste sessionen.

2

Notera att alla exempel i denna manual är skapade på OSX. Fönstrens utseende kommer att skilja något om ett
annat operativsystem används.
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Ladda loggar
När programmet startas är alla listor tomma. För att börja analysera så måste3 grunddata läsas
in. Om programmet startas från webbservern räcker det med att klicka på knappen "hämta" i
nedre högra hörnet:

Till vänster om knappen anges sökvägen till katalogen med loggar. Om loggverktyget startats
på en annan dator skall här istället anges namnet på den server som hanterar spelet. Detta
förutsätter att servern är igång och att datorn som kör loggverktyget har en öppen förbindelse
med denna server.
När loggarna laddats kommer listorna vara fyllda med data (förutsatt att någon spelat på
denna server):

Över listorna anges totalt antal tillgängliga loggar:

Innan filtreringen påbörjats (se nästa avsnitt) så anger denna siffra det totala antalet
spelomgångar som finns lagrade på servern. Detta inkluderar även oavslutade spelomgångar.

3

Har programmet startats tidigare kan en tidigare session läsas in, se avsnittet "hantera sessioner".
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Filtrera ut loggar
För att kunna göra en mer detaljerad analys behöver användaren troligtvis filtrera ut de loggar
som är av intresse. Det kan till exempel vara:
• Spelomgångar som en viss användare genomfört
• Spelomgångar för en viss grupp
• Alla spel av en viss bana
• Alla spelomgångar en viss tidsperiod
• En kombination av ovanstående, t.ex. alla spel av en viss bana, av en viss grupp, en
viss tidsperiod
Bara läraren kan avgöra vad som är relevant att välja ut för ett specifikt moment.
Det finns två sätt att filtrera loggar:
1. Klicka bort den egenskap som inte är intressant
2. Markera den egenskap som ska behållas - alla övriga värden kommer automatiskt att
plockas bort
Klicka bort oönskade egenskaper
Det första sättet innebär att användaren helt enkelt kryssar bort det värde som inte skall vara
med. Om grupp1 till exempel avmarkeras i fönstret ovan så kommer det resultera i följande
lista:

Totala antalet loggar har nu minskat till 225 och grupp1 finns inte längre med under
kategorin grupper. Ett antal värden har även försvunnit från övriga kategorier (användare,
banor och dagar). Till exempel finns inte längre användare henen med (eftersom denna
ingick i grupp1). På samma sätt har datumet 2011-Sep-5 försvunnit eftersom det bara var
användare ur grupp 1 som spelade denna dag4. Verktyget uppdaterar listorna automatiskt så
4

Detta går inte att utläsa i exemplet ovan utan det framkommer vid mer detaljerad analys. Poängen är att
användaren inte behöver hålla reda på detta utan det hanteras automatiskt av verktyget.
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att det aldrig finns "meningslösa" värden listade. Detta innebär att en filtrering alltid kommer
att reducera antalet kvarvarande loggar.
Plocka ut önskade egenskaper
Det andra sättet att filtrera görs genom att hålla ner ctrl-tangenten och klicka på ett värde.
Om till exempel banan "Utmarksvägen 6, Umeå" klickas med ctrl-tangenten intryck så får
vi följande situation:

Notera att alla banor utom utmarksvägen är borta. Det finns 24 kvarvarande loggar och vi ser
att 14 användare återstår. Samtliga dessa har alltså spelat utmarksvägen. Observer dock att
ingen från grupp1 finns med eftersom vi i tidigare steg tog bort denna grupp. Om
användaren ångrar sig och vill ha med grupp1 så måste filtreringen göras om. Detta sker
genom att klicka på knappen "Börja om":
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Vi får då tillbaka följande läge:

Genom att klicka på utmarksvägen med ctrl-knappen intryckt fås:
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Rensa bort oavslutade omgångar
Nu är alla fyra grupper med och vi har 32 loggar. Dessa inkluderar även oavslutade spel men
genom att trycka på knappen "ta bort oavslutade", överst till höger, så plockas dessa bort. Vi
får då följande:

På detta sätt kan den totala mängden loggar filtreras ut. Det går även att få en snabb överblick
på hur många användare som varit aktiva etc. För att detaljstudera de utvalda loggarna så skall
användaren klicka på "Ladda utvalda":
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Nu laddas de fullständiga loggarna in vilket kan ta en liten stund. Programmet växlar nu till
analysläge och vi får följande skärm:

Efterhandsfiltrering i analysläget
Analysen beskrivs i nästa avsnitt, men det finns i detta läge också en möjlighet att filtrera bort
oönskade loggar (baserat på det som framkommer i analysen). Detta sker genom att klicka i
krysset överst till vänster i den kolumn som skall plockas bort:
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Analysera loggar
En översikt av spelarnas agerande visas i den mittersta delen av fönstret:

Varje ljusblå kolumn motsvarar en spelomgång. Observera att om det är många spelomgångar
utvalda så måste användarna scrolla fönstret för att se alla kolumner.
De översta fem raderna i en kolumn innehåller namn på grupp, användare och bana samt
datum och resultat. Därefter ges ett antal binära (ja/nej) utfall av de händelser som listas i
rubrikerna till vänster.
Hantera rubriker
I startläget finns nio händelser listade i rubrikdelen:

Dessa är tänkta att ge en snabb överblick till vad spelarna gjort och inte gjort i spelomgången.
En rubrik skrivs med fetstil om det finns skillnader i utfall bland de utvalda loggarna. Till
exempel har följande två rader olika typsnitt:
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Den översta raden har normalt typsnitt vilket betyder att samtliga spelare har samma resultat
på "spel avslutades". Eftersom alla oavslutade spelomgångar rensades bort (se tidigare
avsnitt) så har alla utvalda omgångar avslutats. Den nedra raden skrivs med fet stil vilket
betyder att det finns spelare som ändrat mål under spelomgången men det finns också spelare
som inte ändrat mål. Jämför till exempel de fyra första loggarna:

Det framgår att i de tre första spelomgångarna så har spelaren ändrat mål men i den fjärde så
ändrade spelaren aldrig mål.
Vissa rubriker i vänsterkanten har underrubriker. Dessa rubriker skrivs med ett större typsnitt.
Genom att klicka på rubriken kan den expanderas och resultatet bryts ner på en mer detaljerad
nivå. Om användaren till exempel klickar på rubriken "Beställt resurser" så expanderas den
till:

Det går därmed att se vilken typ av resurs spelaren beställt:
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I detta exempel framgår att den första spelaren beställt en vattenenhet, den andre har beställt
både en släckenhet och en vattenenhet. Den tredje spelaren har dessutom beställt en
ledningsenhet. Det är värt att notera att på den högsta nivån (beställt resurser) så är det ingen
skillnad mellan omgångarna men när en mer detaljerad rapport studeras finns det skillnader.
Till exempel har inte alla spelare beställt ledningsenhet5 vilket gör att rubriken markeras i
fetstil.

Tidslinjen
Den övre delen av fönstret visar en tidslinje:

X-axeln anger tidsförloppet i minuter från brandstart. Genom att hålla musen över en händelse
(ett "ja" i en kolumn) så markeras de händelser på tidslinjen som motsvarar denna händelse.
Om spelaren till exempel för muspekaren över raden "beställt resurs" i den tredje kolumnen så
markeras tre tidpunkter med blå cirklar:

Notera att den valda kolumnen får mörkare blå färg och den valda raden blir mörkare grå.

5

I bilden ovan har tre loggar klippts ut. "Beställt höjdenhet" har värdet "nej" för samtliga dessa tre loggar men
eftersom andra spelomgångar (som inte syns här) har värdet "ja" så markeras rubriken i fetstil.
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Detaljgranskning
Genom att klicka i den valda rutan (klicka på önskat "Ja") kan markörerna detaljstuderas.
Muspekaren kan nu flyttas upp till de blåa cirklarna och då visas en mer detaljerad
beskrivning av åtgärden:
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I den dialog som kommer upp visas först en beskrivning av utförd åtgärd (släckenhet beställd)
och två skärmdumpar från spelet. Den övre visar spelets utseende omedelbart före åtgärden
genomfördes och den nedre visar spelet efter att åtgärden genomförts. Notera att tidslinjen
markeras med en orange markör vid den tidpunkt som åtgärden genomfördes.
De flesta åtgärder visualiseras med skärmdumpar. Ett undantag är dock rapporter som
redovisas med en textruta:

För att avmarkera en åtgärd kan användaren klicka utanför listan, till exempel i rubrikdelen.
Skriva kommentarer
Om användaren noterar något anmärkningsvärt så går det att lämna en kommentar. Detta sker
genom att dubbelklicka motsvarande blå cirkel. Då kommer det upp en dialog där fritext kan
skrivas:
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Verktyget kommer sedan att signalera att en kommentar gjorts med ett litet kuvert bredvid
motsvarande rad i den blå kolumnen:

Om raden markeras dyker även ett kuvert upp i tidslinjen och motsvarande cirkel blir grön:

Genom att föra muspekaren över kuvertet visas kommentaren:
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Hantera sessioner
När stegen i tidigare avsnitt genomförts så kan en lärare ha valt ut ett antal loggar, analyserat
och annoterat dem. Om denna analys skall användas vid ett senare tillfälle kan användaren
välja att spara den genom att klicka på "Spara aktiv session som":

Då kommer en dialog där användaren skall välja ett namn:

När programmet startas nästa gång kan användaren välja bland tidigare sessioner i dropdown-listan:
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När önskad session valts klickar användaren på "ladda in" och programmet läser in
motsvarande loggar och kommentarer och växlar till analysläge:

Även om användaren inte sparar en session så kan den senaste sessionen återskapas genom att
klicka på "ladda senaste" längs ner till vänster:

©2011 InGaMe Lab, Högskolan i Skövde
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Kurs A är den första av tre kurser inom vidareutbildningsprogrammet Räddningstjänst som ger behörighet att utses till
kommunal räddningsledare.

Kurs A - Räddningsledare, 6 studiepoäng
Villkor för antagning
•

Anställning i kommunens organisation för räddningstjänst.

•

Grundläggande behörighet i enlighet med de regler som gäller för
högskolestudier enligt 7 kap. 4-6 §§ högskoleförordningen (1993:100).

För den som vid utgången av juni 2004 var anställd i kommunens organisation
för räddningstjänst tillämpas inte kravet på grundläggande behörighet vid
antagning till utbildning som påbörjas före den 1 juni 2009.
Den som ska antas till A-kursen ska ha förkunskaper enligt något av följande
alternativ:
•

avlagt examen i räddnings- och säkerhetsarbete från utbildning i Skydd
mot olyckor,

•

avlagt brandmansexamen,

•

genomgått Statens räddningsverks utbildning för deltidsanställd
brandman, eller

•

genomgått utbildning för räddningsinsats med betyget Godkänd.

Om det finns särskilda skäl kan MSB medge undantag från villkoren för
antagning.

Syfte
Kursen syftar till att ge deltagare från kommunens organisation för
räddningstjänst grundläggande kunskaper i rollen som räddningsledare för att
kunna förbereda och leda arbetet i samband med de vanligast förekommande
räddningsinsatserna 1 , samt även i ett inledningsskede, vid mer komplexa
räddningsinsatser.

MSB-119.1

1

Avser lägre ledningsnivåer och en mindre del av kommunens organisation för
räddningstjänst. Exempel på olyckor som kan beröras är bilbrand, trafikolycka,
lägenhetsbrand samt mindre kemikalieolyckor och dess miljöpåverkan.
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Utbildningen ska även ge grund för ett fortsatt lärande i yrkesrollen som
räddningsledare inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Mål
Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna:
•

påbörja, leda och avsluta en räddningsinsats

•

tillämpa aktuell lagstiftning vid de vanligast förekommande
räddningsinsatserna

•

redogöra för faktorer som påverkar taktikval vid räddningsinsats

•

värdera handlingsalternativ och välja metoder och tekniker för
insatsledning samt reflektera över effekten av de åtgärder som vidtagits

•

identifiera, tolka och förmedla information till andra nivåer i
ledningssystemet

•

identifiera samarbetsbehov och effektivt samarbeta med berörda
myndigheter och organisationer

•

identifiera behov av och genomföra informationsinsatser

•

planera för och utvärdera de vanligast förekommande typerna av
räddningsinsatser samt reflektera över och redogöra för resultatet

•

identifiera ledningsbehov för en insats och taktiskt anpassa tillgängliga
resurser på ett effektivt och för alla inblandade säkert sätt

•

redogöra för grundläggande teorier om mänskliga behov och
beteenden, både för skadedrabbade och för egen insatspersonal

•

genomföra överlämning av räddningsledaransvaret

Innehåll

MSB-119.1

Kursens innehåll fokuserar på ledning av verksamheten på en skadeplats.
Tyngdpunkten ligger på situationens dynamik, med avseende på de vanligast
förekommande räddningsinsatserna. Utifrån situationer och behov som kan
uppstå på en skadeplats får kursdeltagaren lära sig samordna och samverka på
skadeplats, vidta korrekta åtgärder samt disponera och använda befintliga
resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Olika metoder och tekniker
studeras och prövas, bland annat med avseende på kommunikation samt stabsoch beslutsstöd.
Problem och teorier kring ledningssystem, beslutsfattande, ledarskap, ledarstil
och stresshantering belyses.
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Lag (2003:778) om skydd mot olyckor studeras med särskild tonvikt på
räddningstjänst, räddningsledarens skyldigheter och befogenheter.
Räddningsledarens skyldigheter enligt miljöbalken (1998:808),
förvaltningslagen (1986:223) etc. behandlas.
Informationshantering belyses utifrån olika behov, t ex hos drabbade,
allmänhet, media och i den egna organisationen.
Kemklasser, arbetarskyddet samt oljeutsläpp i marin miljö behandlas liksom
även de taktiska principerna vid kemolycka och mot NBCE - händelser.
Inledande saneringsarbete (restvärde) tas upp. Avvägningar p g a miljörisker
studeras och diskuteras.

Pedagogik och metodik
Utbildningen kan ses som ett led i ett flexibelt, livslångt lärande som ska svara
mot en snabbt föränderlig omvärld.
Utbildningen betonar ett processorienterat lärande där ett aktivt och
undersökande arbetssätt främjas. Ett processorienterat lärande innebär att den
studerande utvecklar både sina kunskaper och sin förmåga att lära.
Arbetssättet innebär att samarbets- och problemlösningsförmågan stärks,
liksom förmågan att ta ansvar för det egna lärandet.
I utbildningen tillvaratas fortlöpande resultat från forskning och utveckling.

Läromedel
Resurslista, som innehåller litteratur, kompendier, resurspersoner och länkar,
redovisas separat.

Examination och betygssättning
Examination kan genomföras på hel kurs eller del av kurs och kan ske skriftligt,
muntligt eller genom praktiskt tillämpning. Examination kan till exempel ske
genom fördjupningsarbete, rapporter och seminarier. Vid examination ska
även beaktas aktivt deltagande på seminarier, vid basgruppsarbeten och
handledningstillfällen. Kursansvarig lärare informerar vid kursstart om vilka
examinationsformer som gäller för kursen och när dessa äger rum.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie tentamenstillfälle ska
förnyad prövning anordnas i nära anslutning till ordinarie examinationstillfälle. Tillfälle till omtentamen ges vid två tillfällen, därefter vid nästa
ordinarie kurstillfälle.

MSB-119.1

På kursen ges betyget Godkänd eller Icke Godkänd.
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Aktivitete
Lärandemål
Påbörja, leda och avsluta en räddningsinsats

Spela typ‐scenarier
Hela insatsen spelas i ett scenario

Skapa scenarier
Spela andra deltagares scenarier
Alla delar i räddningsinsatsen måste Hela insatsen spelas i ett scenario
reflekteras över i samband med
scenariobyggande

Debriefing
Reflektera och analysera över
egna och andras erfarenheter i
samband med spelande och
byggande av scenarier

Typ‐scenarierna bör representera "de
vanligast förekommande
räddningsinsatserna".
(Scoringsystemet skulle kunna ta
hänsyn till aktuell lagstiftning)
Spelet ger praktisk erfarenhet i att
testa olika taktikval (för samma
scenario) och se deras konsekvenser.
Textruta uppmuntrar till
reflekterande och kontinuerligt
motiverande av sina taktikval.

(Deltagarna skulle kunna sätta olika Kan representera mer ovanliga eller
poäng för olika lösningar som
extrema typer av insatser, eller
följer/inte följer aktuell lagstiftning) räddningsinsatser som är specifika för
deltagarnas egna arbetsförhållanden.

Läraren och deltagarna
diskuterar hur deltagarna
spelat och hur de förhållit sig
till aktuell lagstiftning

Kan medvetet skapa scenarier som Samma som för spela typ‐scenarier.
ställer stora krav på att "rätt" taktik
används för att lösa dem.

Deltagarna måste motivera
sina val samt kan diskutera
alternativa val.

Värdera handlingsalternativ och välja metoder och Se ovan.
tekniker för insatsledning samt reflektera över
effekten av de åtgärder som vidtagits

Se ovan.

Se ovan.

Se ovan.

Identifiera, tolka och förmedla information till
andra nivåer i ledningssystemet

Spelet stödjer identifierandet och
tolkandet av information, men ej
förmedlandet av den till andra nivåer
i ledningssystemet. En fler‐
spelarvariant av spelet (spela med en
"bisittare") skulle även kunna stödja
förmedlandet.

Scenarioskaparen måste se till att
det finns info att identifiera och
tolka i scenariot. Detta kan utgöra
en del av spelets svårighetsgrad
eller grad av utmaning. Kan skapa
samma scenario men med olika
mängd information.

Samma som för spela typ‐scenarier.

Misstolkningar o.dyl. tas upp
och diskuteras.

Identifiera samarbetsbehov och effektivt
samarbeta med berörda myndigheter och
organisationer

Identifiera samarbetsbehov
N/A
(resurshantering) görs i spelet. Spelet
stödjer inte för närvarande övning av
samarbete med andra mynigheter
och organisationer.

Samma som för spela typ‐scenarier.

Samarbetsbehovet kan
diskuteras i samband med
debriefing.

Identifiera behov av och genomföra
informationsinsatser

Kan genomföras textmässigt, men är i N/A
övrigt inte implementerat i spelet.

Samma som för spela typ‐scenarier.

Med scenariot som underlag,
kan detta diskuteras i samband
med debriefingen.

Samma som för spela typ‐scenarier.

Olika individers planer kan
jämföras och diskuteras.

Tillämpa aktuell lagstiftning vid de vanligast
förekommande räddningsinsatserna

Redogöra för faktorer som påverkar taktikval vid
räddningsinsats

Planera för och utvärdera de vanligast
En befintlig plan kan verkställas i
förekommande typerna av räddningsinsatser samt spelet. Detta kan ses som en typ av
reflektera över och redogöra för resultatet
utvärdering av planen. Spelandet kan
också ge underlag till utformningen
av en plan.
Identifiera ledningsbehov för en insats och taktiskt Att taktiskt anpassa tillgängliga
anpassa tillgängliga resurser på ett effektivt och för resurser på ett effektivt sätt är en
alla inblandade säkert sätt
stor del av vad spelandet går ut på.
Att identifiera ledningsbehov (?) är
dock inte implementerat i spelet
(men kan tas upp i textruta).
Eventuellt kan tillräckligt
komplicerade scenarier ge en insikt i
att ytterligare ledningsresurser
behövs.

N/A

Tillgängliga resurser är en viktig
Samma som för spela typ‐scenarier.
komponent i scenariobyggandet och
kan varieras för att styra
svårighetsgraden.

Redogöra för grundläggande teorier om mänskliga Stöds ej.
Stöds ej.
behov och beteenden, både för skadedrabbade och
för egen insatspersonal
Genomföra överlämning av
Till viss del kan spelet användas för N/A
räddningsledaransvaret
att träna överlämning.
Kommunikativa aspekter av
meddelanden (nyhetsflödet) stöds ej i
nuläget.

Hur tillgängliga resurser har
använts kan tas upp i
debriefingen. Ledningsbehover
kan också diskuteras (med
scenariot som utfgångspunkt)

Stöds ej.

Kan tas upp i debriefingen.

Samma som för spela typ‐scenarier.

Kan tas upp och diskuteras i
debrifingen.
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Administratörsmanual
Denna del beskriver systemets delar och funktion ur ett administratörsperspektiv. För en
genomgång ur användarperspektiv hänvisas till användarmanualen.

Förbehåll
Eftersom systemet är utvecklat som en prototyp finns vissa begränsningar gällande flyttbarhet,
driftsäkerhet och skalbarhet. Till exempel måste serverns IP-adress pekas ut av domännamnet
msb.seriousgames.nu. Denna pekning ombesörjs tills vidare av InGaMe Lab på Högskolan i
Skövde. Driftsäkerheten hos systemet har testats endast genom de experimentella
undervisningssessioner som genomförts på MSB:s skola på Sandö. Tester i större skala har ej
kunnat genomföras varför inga garantier kan lämnas vare sig gällande funktion eller tillgänglighet.

Installation
Servern är utvecklad som en Servlet för Apache Tomcat. Detta avsnitt beskriver hur Tomcat och
servern installeras på måldatorn.
Systemkrav
PC med Intel Core 2, 2,4 GHz eller liknande. 3GB RAM. En fast IP-adress, utpekad av
domännamnet msb.seriousgames.nu. En öppning för inkommande datatrafik på port 80.
Stegvis installation
1. Hämta den senaste versionen av Java Development Kit (JDK) från http://www.java.com,
och installera enligt anvisningarna.
2. Tilldela systemets miljövariabel JAVA_HOME sökvägen till Javainstallationen, till exempel
C:\Progra~1\Java\jdk1.6.0_21.
3. Kopiera hela katalogen \tic till roten på måldatorns C-disk.
4. Starta servern genom att köra filen C:\tic\Tomcat\restart.bat.
5. Testa att servern är igång genom att skriva http://localhost/msb i en webbläsare. På denna
adress ska en inloggningssida visas.

Systemets struktur
Det här avsnittet beskriver systemets abstrakta delar, samt hur de representeras på servern. Där inget
annat anges utgår sökvägar i beskrivningarna från katalogen C:\tic\Tomcat\webapps\msb.
Redigeringsapplikationen
Den webbaserade Java-applet som används för att skapa och redigera scenarion. Appletens
binärfiler ligger under \bin.
Spelapplikationen
Den webbaserade Java-applet som används för att spela scenarion. Appletens binärfiler ligger under
\bin.

Loggverktyget
Den fristående applikation som används för att i efterhand analysera hur scenarion har spelats.
Applikationens binärfiler ligger under C:\tic
Scenario
Men ett scenario menas ett spel som kan spelas i spelapplikationen och redigeras med
redigeringsapplikationen. På servern represeneras ett scenario av ett antal olika filer, placerade i
katalogen \scenarios. Varje scenario har ett namn som kan härledas från tidpunkten då scenariot
skapades.
Direkt under \scenarios ligger filen scenarionamn.xml som är ett kompilerat scenario, klart att starta
i spelapplikationen med hjälp av scenarionamn.html.
Filen \scenarios\src\scenarionamn.xml är ett scenarios okompilerade källkod, som möjliggör
vidareutveckling av scenariot i redigeringsapplikationen.
Filen \scenarios\db\scenarionamn.xml innehåller information om scenariots tillgänglighet och
eventuella ursprung.
I katalogen \scenarios\screenshots ligger fyra bilder, scenarionamn_0.gif - scenarionamn_3.gif,
som beskriver scenariot som det ser ut i editorn. Till var och en av dessa bilder finns det en
miniatyrbild, scenarionamn_0t.gif - scenarionamn_3t.gif.
Varje scenario har en associerad kartbild som ligger i katalogen \maps. Namnet på bildfilen är inte
med nödvändighet detsamma som scenarionamnet.
Utöver dessa delar har ett scenario ett fasadpaket och ett antal omgivningsbyggnader. Dessa två
beskrivs nedan.
Fasadpaket
Ett fasadpaket är en beskrivning av utsidan på en insatsbyggnad. Det anger bland annat var fönster
och husknutar är placerade, samt vilka bildfiler som används för byggadens fyra fasader. Bildfilerna
är grupperade fyra och fyra under katalogen \facades. Ett fasadpaket representeras av filerna
fasadpaketnamn.xml, som innehåller beskrivningen, och fasadpaketnamn.jpg, som är en
miniatyrbild av den norra fasaden.
Omgivningsbyggnader
Ett scenario kan innehålla ett antal omkringliggande byggnader, till exempel andra bostäder,
industrier eller serviceinrättningar. Systemet tillhandahåller ett antal fördefinierade sådana
byggnader, arrangerade efter områdeskategori där aktuell byggnad normalt påträffas.
De olika kategorierna har var sin katalog under \mapbuildings. I dessa kataloger ligger två filer per
omgivningsbyggnad, x.xml och x.jpg, där x är ett för kategorin unikt nummer.
I varje kategorikatalog ligger också filen category.xml, där kategorin beskrivs tillsammans med
eventuella referenser till andra kategorier.
Användare
En användare har en grupptillhörighet, ett användarnamn och ett lösenord. Varje användare har en
katalog som heter \users\gruppnamn_användarnamn. I denna katalog sparas temporärfiler vid
scenarioskapande, samt en fil med användarens hela namn och stationstillhörighet. Se vidare om
namnkonventioner under Användare och grupper.

Spelloggar
Detaljerad information om hur spelade scenarion har förlöpt sparas i \logs. Det skapas en loggfil per
färdigspelat scenario.
Serverloggar
Alla anrop av systemets interna funktioner (anrop som börjar med http://IP/msb/MSBMain?) loggas
till fil. Loggfilerna ligger under \serverlogs. Det skapas en ny fil per dygn.

Webbgränssnitt
Gränssnittet delas in i tre delar efter de huvudsakliga användaraktiviteterna – Skapa, Redigera och
Spela. Dessa kan tillsammans med Startsidan nås från gränssnittets alla sidor via huvudmenyn.
Skapa – listning och information om fasadpaket
Denna sida listar samtliga systemets alla fasadpaket. Varje rad har två knappar – Välj och Info. Välj
startar redigeringsapplikationen med aktuellt fasadpaket. Info länkar till en sida som presenterar en
bild på fasadpaketets norra fasad tillsammans med övergripande information om fasadpaketets
beskaffenhet.
Tillgänglighet för fasadpaket

På informationssidan kan också en av tre tillgänglighetsnivåer väljas för fasadpaketet. För den mest
slutna nivån gäller att fasadpaketet är dolt, det vill säga endast synligt för administratörer. En
användare kan på detta sätt ta bort ett fasadpaket utan att det raderas från systemet. Dolda
fasadpaket markeras med rött i listningar.
I nästa nivå är fasadpaketet endast tillgängligt för skaparen. Detta är använbart då ett scenario är
under utveckling, eller om användaren vill ha en egen unik fasad. Nivån markeras med gult i
listningar.
För den tredje och mest öppna nivån gäller att andra användare får använda och vidareutveckla
fasadpaketet. Dessa fasadpaket saknar färgmarkering i listningar.
Redigera – listning och information om scenarion
Denna sida listar samtliga scenarion. Varje rad har två knappar – Redigera och Info. Redigeraknappen startar redigeringsapplikationen med aktuellt scenario. Info-knappen länkar till en sida med
information om scenariot.
Scenarioöversikt

Överst på sidan visas bilder på scenariot som det ser ut i redigeringsapplikationen, samt
övergripande information om skapare, ursprung och underliggande filer.
Tillgänglighet för scenarion

Det finns fyra tillgänglighetsnivåer för scenarion. För den mest slutna nivån gäller att scenariot är
dolt, det vill säga endast synligt för administratörer. En användare kan på detta sätt ta bort ett
scenario utan att det raderas från systemet. Dolda scenarion markeras med rött i listningar.
I nästa nivå är scenariot endast tillgängligt för skaparen. Detta är användbart då ett scenario är under
utveckling. Nivån markeras med gult i listningar.
Scenarion med en ytterligare högre tillgänglighetsnivå är spelbara av andra användare. Dessa

markeras med grönt i listningar.
För den sista och mest öppna nivån gäller att andra användare även får redigera scenariot. Öppna
scenarion saknar färgmarkering i listningar.
Ta bort scenario

Endast tillgänglig för administratörer. Tar bort scenariot från databasen. Uppdaterar visserligen
ursprungskedjor men bör, om alls, användas med stor försiktighet då systemet kan bli inkonsistent.
Kompilera om scenario

Endast tillgänglig för administratörer. Skapar en ny fil för spelarapplikationen. Behöver aldrig
användas annat än efter manuella redigeringar av scenariots källkod eller underliggande filer.
Kända barn

Varje gång ett scenario redigeras skapas ett nytt scenario istället för att det aktuella ersätts. Här
listas scenarion som bygger vidare på det aktuella scenariot.
Historik

Om det aktuella scenariot är en vidareutveckling av ett äldre scenario så visas en lista över ändrade
parametrar här. Om det äldre scenariot i sin tur bygger på ett annat visas även denna ändringslista,
och så vidare genom hela ursprungskedjan.
Timeline

Här ges en överblick av när och i vilken ordning scenariots tidstyrda händelser inträffar. Tiderna
gäller endast om alla resurser beställs omgående i spelapplikationen, och varierar därför beroende
på hur scenariot spelas. Listan kan vara ett hjälpmedel vid felsökning av scenarion.
Spela – listning av spelbara scenarion
Även denna sida listar samtliga scenarion i systemet. Varje scenario har en länk som startar
spelapplikationen. Rader med gul bakgrund är endast tillgängliga för administratörer och den
användare som har skapat scenariot. Rader med röd bakgrund är endast synliga för administratörer.
Startsida
Via denna sida har administratören tillgång till en uppsättning verktyg för driftövervakning och
underhåll.
Användarlista

Listar alla användare. Varje användarnamn är länkat till en informationssida med användarens
riktiga namn och hemstation. Här listas även de scenarion som användaren har skapat respektive
spelat.
Ladda upp bin

Ger möjlighet för utvecklare att uppdatera delar av systemet.
Konsistenskoll full

Kontrollerar skicket på systemets databas. Allvarliga brister markeras med röd text. Varningar

markeras med orange text. För scenarion, fasadpaket och omgivningsbyggnader kontrolleras att
samtliga underliggande filer finns, samt att eventuella beroenden är tillgodosedda. För loggfiler
kontrolleras att det spelade scenariot finns i databasen.
Konsistenskoll

Kontrollerar scenarion och fasadpaket som ovan, men listar endast allvarliga fel och varningar.
Serverloggar

Listar de senaste inloggningarna samt länkar till serverloggfilerna.
Felrapport

Listar felrapporter från användare.
Logglista spel och Logglista editor

Används ej

Användare och grupper
Filen C:\tic\Tomcat\conf\tomcat-users.xml innehåller en lista över systemets användare och vilka
roller de har. Administratörer har rollerna msb-admin och msb-user, medan övriga användare enbart
tilldelas rollen msb-user. Administratörer har tillgång till hela systemets databas. För övriga
användare styrs tillgängligheten som beskrivits i avsnitten Skapa och Redigera.
Användarnamnen ska följa konventionen gruppnamn_anvnamn där gruppnamn till exempel kan
vara msbstaff eller admin. Användarnamnet är godtyckligt, men bör inte innehålla å, ä, ö eller
liknande lokala specialtecken.
Ett specialfall av gruppnamn är att låta det börja med just ordet grupp. Användare i sådana grupper
är isolerade från användare i andra liknande grupper. Till exempel visas inte scenarion som
användaren grupp1_nisse har skapat när grupp2_tomte begär listan över tillgängliga spel, och vice
versa. Användaren msbstaff_staffan ser dock scenarion från både grupp1_nisse och grupp2_tomte.
På samma sätt ser de båda senare den förras scenarion vid listning.
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G E N O M G Å N G AV U P P L Ä G G
 Prototypen, exempel på scenarie
 Bygga scenarier
 Loggverktyg
 Kursupplägg
 Pedagogisk utgångspunkt

UNIVERSITY OF SKÖVDE – SCHOOL OF HUMANITIES AND INFORMATICS/INGAME LAB

Bild 1

P R O TO T Y P E N
 Användaren skall hantera en insats
 Alla scenarier berör brand i en byggnad
 Simuleringen avslutas då antingen branden är släckt eller branden i
byggnaden är utom kontroll
 Insatsen utvärderas utifrån ett antal parametrar, däribland skador på
omgivande byggnader
 Användaren skall hela tiden markera en målbild för insatsen (släcka
branden, skydda omgivande byggnader etc)

UNIVERSITY OF SKÖVDE – SCHOOL OF HUMANITIES AND INFORMATICS/INGAME LAB

Bild 2
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P R O TO T Y P E N
 Funktioner
– Tidsförlopp: paus, play, fast forward
– Byggnad med fyra vyer, brandförlopp visas med rök
– Omgivning: byggnadstyper, vind
– Nyheter: tidsstyrda händelser, ny information, resursförändringar
– Brandförlopp: branden utvecklas beroende på planlösning,
syretillförsel och bränsle
– Insatser: släcka, rökdyk, evakuera, röja bort hus
– Resurser: styr möjliga insatser, ytterligare resurser kan kallas in

UNIVERSITY OF SKÖVDE – SCHOOL OF HUMANITIES AND INFORMATICS/INGAME LAB

Bild 3

DEMO

UNIVERSITY OF SKÖVDE – SCHOOL OF HUMANITIES AND INFORMATICS/INGAME LAB

Bild 4
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SCENARIOBYGGAREN
 Användaren skall kunna skapa egna scenarier
 Bilder, kartor och förutsättningar kan hämtas från skaparens egna
erfarenheter
 Skaparen kan inte i detalj förutse vad som skall hända när scenariot spelas
utan framförallt bestämma förutsättningarna
 Information och händelser kan triggas vid vissa tidpunkter

UNIVERSITY OF SKÖVDE – SCHOOL OF HUMANITIES AND INFORMATICS/INGAME LAB
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LOGGNING
 Syfte är att skapa möjlighet till reflektion
 Möjlighet att kommentera lösningar och
diskutera beslut
 Systemstöd för individuell reflektion, grupp
och lärardiskussioner samt examination
 Möjlighet för lärare att belysa brister i
simuleringsmodellen

UNIVERSITY OF SKÖVDE – SCHOOL OF HUMANITIES AND INFORMATICS/INGAME LAB

Rädda
grannfastighet

Släck brand

Mål

Bild 11

Statistik
Skadade civila: 2
Döda civila: 1

Olycksstatus

Explosion

1 rum

En svårt skadad åskådare

Skadad personal: 1
Döda personal: 0
Materialla skador: 1,1 MSEK
Miljökostnad: 6 KSEK
Insatskostnad: 3 KSEK

Resurs

Kommentarer till förloppet
Order

Beställ resurs

Avspärrning

Avspärrning

Spelare

Aktivitet

Händelse

Larm

5 min

Lärare

Skapare

Anländer till olycksplatsen. Noterar
att lågor slår ut ur ett fönster.
OBBO
Bedömning: ej allvarlig risk.
Får information att byggnaden
innehåller explosivt material.
Informationen kommer i princip
samtidigt som explosionen inträffar.
Inser att riskbedömningen och
avspärrningen som gjordes tidigare
var otillräcklig. ...

Observation
runt hus
avslutad

10 min

15 min

20 min

25 min

UNIVERSITY OF SKÖVDE – SCHOOL OF HUMANITIES AND INFORMATICS/INGAME LAB
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ANVÄNDNINGSEXEMPEL (1/4)
 Kursens innehåll beskriver att studenten ska:
”Utifrån situationer och behov som kan uppstå på en skadeplats får
kursdeltagaren lära sig samordna och samverka på skadeplats,
vidta korrekta åtgärder samt disponera och använda befintliga
resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.”
 Kursen har 11 mål, varav vissa ska kunna knytas till spelet och
aktiviteter i spelet. I detta exempel utgår vi ifrån att den studerande
ska kunna:
– ”identifiera ledningsbehov för en insats och taktiskt anpassa
tillgängliga resurser på ett effektivt och för alla inblandade säkert
sätt”
UNIVERSITY OF SKÖVDE – SCHOOL OF HUMANITIES AND INFORMATICS/INGAME LAB

Bild 13

ANVÄNDNINGSEXEMPEL (2/4)
1. Utförande och reflekterande observation
–

Studenten introduceras till systemet. Antingen genom en
genomgång eller en film/tutorial.

–

Studenten spelar igenom existerande scenarier.

–

Insatsen sparas så att loggarna kan användas för analys och
genomgång.

–

Studenten reflekterar kring den egna insatsen genom att
kommentera och förklara varför loggen ser ut som den gör.

UNIVERSITY OF SKÖVDE – SCHOOL OF HUMANITIES AND INFORMATICS/INGAME LAB
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ANVÄNDNINGSEXEMPEL (3/4)
2. Konceptualisering och generalisering tillsammans med
läraren
– ALTERNATIV: Läraren går igenom loggar och kommenterar
dem
– ALTERNATIV: Student och lärare går igenom loggar och
diskuterar händelseförlopp med fokus på vilka resurser som
funnits tillgängliga i de olika delarna av scenariot.
– ALTERNATIV: En studiegrupp går igenom ett antal loggar

UNIVERSITY OF SKÖVDE – SCHOOL OF HUMANITIES AND INFORMATICS/INGAME LAB

Bild 15

ANVÄNDNINGSEXEMPEL (4/4)
3. Studenterna får i uppgift att skapa scenarier.
4. Studenterna spelar varandras scenarier
–

Spelaren kommenterar det genomspelade scenariot för att ge
återkoppling till skaparen

–

Loggen skickas till skaparen så att denne kan ge återkoppling på
lösningen

–

Möjlighet för skaparna att korrigera/vidareutveckla sina
scenarier baserat på återkopplingen och spelloggar

5. Genomförande av liveövning på fältet.
6. Examination
7. Klassen diskuterar och väljer under lärarens ledning ut vilka
scenarier som ska sparas för framtida kursomgångar.
UNIVERSITY OF SKÖVDE – SCHOOL OF HUMANITIES AND INFORMATICS/INGAME LAB
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PEDAGOGISK UTGÅNGSPUNKT
 Vi utgår från två pedagogiska teorier:
– Communities of practice
– Experiential learning

 Vad kan teorierna bidra med?
– Förtydligar aktiviteterna vid användning
– Ger en tydlig struktur för olika aktiviteters roll
– Från dessa teorier vet vi att aktiviteter som är identitetsskapande och
baserade på praktisk erfarenhet är effektiva

UNIVERSITY OF SKÖVDE – SCHOOL OF HUMANITIES AND INFORMATICS/INGAME LAB

Aktiva lokala
räddningstjänster
I ny yrkesroll
Kontinuerlig
fortbildning

Begränsad tid och resurs
Arbetar hel/del
Okänd IT‐erfarenhet

Övningar
på fältet

Utförande

Erfarenhet
Räddnings‐
ledare

Aktiviteter i spelet ger
möjlighet att
experimentera och
reflektera

Bild 17

Utgå från egen erfarenhet
Skapa ett scenario som beskriver
en egenupplevd situation
Återskapa en “hel” insats
Beskriv en observerad situation

Reflekterande
observation

Erfaren
brandman

Ska byta yrkesroll

Räddningsledare

Ny kunskap om rollen
räddningsledare
Spela igenom scenario
Taktik
Motivera/förklara beslut

Koncept‐
ualisering och
generalisering

UNIVERSITY OF SKÖVDE – SCHOOL OF HUMANITIES AND INFORMATICS/INGAME LAB

Lärande tillsammans med mer
erfaren person
Vad innebär det att leda en
räddningsinsats?
Yrkesrollen förändras
Kunna resonera om den nya rollen

Bild 18
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N Ä S TA S T E G . . .
 Detaljplanera vad som ska göras vecka 48
– då skall allt finnas på plats

 Prioriteringslista för utvecklingen
– Vad ska finslipas?
– Vad ska strykas?
– Vad behöver förändras?
– Vad hinner vi göra?

 Grupparbete utifrån prioriteringslistan

UNIVERSITY OF SKÖVDE – SCHOOL OF HUMANITIES AND INFORMATICS/INGAME LAB

Bild 19
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Räddningsledare A, distans
Studieanvisning
2011‐05‐18

Taktik
Introduktion
Du har ett stort larm, lägenhetsbrand Utmarksvägen 6. Din personal har förberett enligt
standardrutinen och väntar på att bli tilldelade uppgifter. Du sitter i bilen på väg till
objektet och får kontinuerlig information från SOS Alarm under färden. Väl på plats ska
du leda insatsen ur ett taktiskt perspektiv.

Comment [PB1]: Beskrivningen av
händelseförloppet ska in i scenariot så att
det spelas upp när man spelar spelet.
Informationen pytsas ut i larmet från SOS
och i informationsflödet. Allt detta ska
modelleras in i scenariot. Notera att vi inte
har lågor men det kanske fungerar ändå.

Den som leder insatsen ska utforma insatsen på ett effektiv och för alla inblandade ett
säkert sätt. Det är många faktorer att ta hänsyn till. Taktik handlar om att göra rätt
saker, i rätt ordning och vid rätt tillfälle.
Mål
Du ska kunna:
 Påbörja, leda och avsluta en räddningsinsats.
 Tillämpa aktuell lagstiftning vid en räddningsinsats.
 Redogöra för vilka faktorer som påverkar taktikvalet vid en räddningsinsats.
Uppgift
I scenariospelaren finns ett antal övningsscenarier tillgängliga. Du kan spela dessa så
många gånger du vill för att bekanta dig med spelet och undersöka vilka taktiska
möjligheter du har i det. Branden på Utmarksvägen finns återgiven i ett scenario, från
larm till insatsens avslutande. Detta scenario används som underlag vid examinationen
och kommer att göras tillgängligt den 14/9.
Öppna spelet genom att använda länken i CuRSnet under fliken taktik. Det finns en
manual för hur spelet fungerar i anslutning till själva spelet.
 Spela övningsscenarier och reflektera kring de taktiska beslut du tar för att lösa
dem. Alla spelomgångar loggas.
 Spela Utmarksvägen 6 mellan den 14/9 och 18/9. Alla spelomgångar loggas men
det är loggen från ditt första spel av Utmarksvägen som används som underlag
vid examinationen. Du kan dock spela fler gånger för att testa alternativ och
förbättra din redogörelse för insatsen.
 Du ska redogöra för vilka faktorer som påverkar insatsens utformning, hur
insatsen kan, ska eller bör byggas upp, taktiskt.
Belys hur åtgärder initieras, koordineras, genomförs samt påverkar varandra,
positivt eller negativt. Du ska även reflektera kring hur din lokala organisation
skulle hanterat insatsen utifrån de resurser du har tillgängliga där.
 Du ska även sätta in nedanstående begrepp i sitt sammanhang i insatsen samt
kunna förklara innebörden av dessa.

Comment [PB2]: Vissa tillägg
föreslagna i uppgiften.
Comment [PB3]: Låter bra att lägga det
i CuRSnet så att det blir den naturliga
ingången till kursaktiviteter.
Comment [k4]: Länk i
studieanvisningen eller i CuRSnet.
Comment [PB5]: Förslagsvis lägger vi
uppgiftsinstruktioner i studieanvisningen
(ungefär som nu) och skriver en separat
manual. Manualen kan göras tillgänglig via
spelet och/eller i CuRSnet.
Comment [k6]: Ska instruktionen till
spelet läggas före eller efter uppgifterna?
Comment [PB7]: Slutdatum satt för att
du ska kunna hinna titta på loggarna innan
den 21/9
Comment [PB8]: Ny text i stället för:
”Du har din egen ”hemma” organisation
som resurs.” eftersom detta skulle
innebära att scenariot måste riggas i en
version för varje deltagande
organisation. I praktiken innebär det att
vi här utgår ifrån en
standardorganisation.
Vi har pratat om lokala anpassningar
men då behöver de bygga på att varje
individ modellerar sin egen organisation
i en anpassning av scenariot. Det är fullt
möjligt att lägga till som studentaktivitet
i taktikmomentet också. I så fall föreslår
jag en ytterligare punkt under uppgift
där de ska redigera Utmarksvägen och
anpassa de styrkor man kan beställa och
framkörningstiderna i scenariobyggaren.
Det borde vara ett ganska enkelt moment
och det kanske tillför något värdefullt att
de får tänka utifrån sin egen
organisation. Annars finns den lokala
anpassningen i insatskort‐momentet.

Begrepp
•

Tid

•

Rum

•

Fördröjningar

•

Restriktioner

•

Hjälpbehov

•

Skada

•

Objekt

•

Åtgärd

•

Enhet

•

Uppgift

•

Metod

•

Resurstillväxt

•

Kapacitet

•

Förmåga

•

Dynamik

•

Taktiska principer

•

Taktiskt förhållningssätt

•

Räddningstjänst

Examination
För att vara godkänd ska Du kunna:
 Redogöra för vilka faktorer som påverkar en räddningsledare/styrkeledare vid
utformningen av en räddningsinsats.
 Förklara ovan nämnda taktiska begrepp och sätta in dessa i ett sammanhang, dvs.
insatsen.
Examinationen äger rum den 21/9 2011. Genomförs i grupp vid nätträff i Adobe
Connect. Respektive studerandes logg från scenariot analyseras och bedöms. Tidpunkt
enligt överenskommelse med respektive grupp.
Litteraturhänvisning
Svensson, Stefan m fl. (2005). Taktik, Ledning, Ledarskap, Kapitel 4+ 6 – 8 + 10. MSB.
ISBN 91‐7253‐262‐9.
Svensk författningssamling. Lagen om skydd mot olyckor. SFS. 2003:778.
Arbetsmiljöverket. Rök och kemdykning. AFS. 2007:7.

Bilaga 9

Räddningsledare A, distans
Studieanvisning
2011‐05‐18

Insatsplanering
Introduktion
Det förväntas att räddningstjänsten ska påbörja en insats inom godtagbar tid och
genomföras på ett effektivt sätt. Insatstiden omfattar, anspänningstid, körtid samt tiden
till dess insatsen påbörjas. Rekommendationen är att hinna påbörja en insats inom 10,
20 eller 30 minuter, beroende på vilken bebyggelse och verksamhet som finns i olika
delar av kommunen. Effektiviteten står för att insatsen genomförs med beprövade
metoder, erfarenhet samt kunskaper om objektet.
Med ovanstående resonemang, kan vi konstatera, att utan att ha förberett en insats på
objekt som kan vara komplicerade, eller har installationer som ska underlätta en insats,
blir det svårt att uppfylla lagstiftarens krav. Arbetsgivaren är också skyldig att göra en
riskbedömning inom insatsområdet, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2007:7
Rök och kemdykning.
Insatsplanering är en förutsättning att lyckas. Det kan innebära, i den enklaste formen,
göra ett studiebesök med utryckningsstyrkan i ett bostadsområde, till att göra
kvalificerade ritningar på objekt, vilka skulle orsaka stora konsekvenser vid en brand
eller annan händelse. Underlaget för i vilken omfattning insatsplaneringen ska ske, är
den riskanalys som räddningstjänsten har gjort i kommunen. Det finns inga krav på hur
en insatsplan ska se ut, det finns således säkert lika många olika insatsplaner som
räddningstjänster i vårt land.

Mål
Du ska kunna:
 Planera för en räddningsinsats, genom att skapa ett insatskort på ett objekt, i
syfte att vara ett beslutsstöd.
 Utforma en insats på ett taktiskt fördelaktigt och säkert sätt.
 Utvärdera, reflektera samt redogöra för resultatet av en räddningsinsats.

Uppgift






Du ska först skapa ett scenario, baserat på ett objekt i din hemkommun i
scenariobyggaren, se vidare instruktioner i manualen. Objektet ska vara av
enklare typ, t ex daghem, mindre industribyggnad, radhus, etc. Väljs i samråd
med handledare.
Du ska skapa ett insatskort på objektet du modellerat i scenariobyggaren. Power
point används för att skapa insatskortet. Lämnas in i inlämningsmapp i CuRSnet
senast 28/9 2011.
Alla scenarier som utvecklats i gruppen spelas av alla gruppmedlemmar.
Insatskorten används i spelsessionerna och bedöms av de andra
gruppmedlemmarna.
Den 30/9 2011 genomförs en nätträff i Adobe där gruppen diskuterar de
insatskort som använts och sammanställer i ett PM, resultatet av
insatsplaneringen

Comment [PB1]: … baserat på ett
objekt i din hemkommun, snarare än att
objektet ska finnas i din hemkommun
eftersom de troligen måste göra en del
förenklingar
Comment [k2]: Var ska instruktionen
finnas – i studieanvisningen eller i
CuRSnet?
Comment [PB3R2]: Manualen ska
finnas tilgänglig
Comment [PB4]: För handledare:
notera vilka objekt som är möjliga att
modellera. Det finns ju några begränsningar
som gör att man måste förenkla. Objektet
kan bara bestå av en kvadrat/rektangel, inga
vinkelväggar är möjliga. Det går bara att
modellera en våning. Det går inte att
anpassa antalet personer som åker med
olika enheter.
Comment [PB5]: Vi pekar på objektet
som de modellerat i scenariet för att få lite
bättre mappning mellan objekt och
insatskort. Är det en acceptabel förenkling?
Comment [PB6]: Nätträffen ägnas åt att
utvärdera insatskorten och utvärdera hur de
fungerade att använda som stöd i scenariot.
Viktigt att koppla användandet av
insatskortet. Något om nyttan med
insatskortet. Hur fungerar det som stöd vid
insatsen?



PM:et ska lämnas in som en gruppinlämning, i inlämningsmapp i CuRSnet senast
5/10 2011.

Resurs
Föreläsning i Adobe Connect Metodik vid insatsplanering. Tid meddelas i CuRSnet.

Examination




Den studerande ska skapa ett scenario i spelbyggaren, samt ett insatskort över
objektet.
Gruppmedlemmarna ska spela varandras scenarion.
Gruppen ska lämna in ett pm över resultatet av insatsplaneringen.

Litteraturhänvisning
Uneram, C. (2009) Skydd mot brand. MSB.
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2007:7) Rök‐ och kemdykning.
Se även stödjande resurser i CuRSnet under fliken insatsplanering.

Bilaga 10

Räddningsledare A, distans
Studieanvisning
2011-09-04

Taktik
Introduktion
Stort larm, lägenhetsbrand Utmarksvägen 6. Grannar ser lågor som slår ut från ett
fönster på andra våningen. Det är oklart om det finns någon kvar i lägenheten. Under
framkörningen får Styrkeledaren, tillika Räddningsledare, mer information från SOS
Alarm. Personerna i den brinnande lägenheten befinner sig i säkerhet ute på gården. Ni
är framme på plats, du ser en fullt utvecklad brand, lågor slår ut ur ett av fönstren,
branden hotar att sprida sig till lägenheten ovanför. Du får information av personerna
som larmat samt lägenhetsinnehavaren, om att de har varnat övriga i huset och att alla
är utrymda. Lägenhetsinnehavaren säger att de vaknat av att brandvarnaren tjöt. De vet
inte vad som orsakat branden, men det kan vara ett kvarglömt ljus som är orsaken.
Fastigheten är en äldre fastighet, byggt på 50-talet. Fastigheten har tre våningar med sex
lägenheter med ett trapphus. Fasaden är klädd i trä.
Din personal har förberett enligt standardrutinen och väntar på att bli tilldelade
uppgifter.
Den som leder insatsen ska utforma insatsen på ett effektiv och för alla inblandade ett
säkert sätt. Det är många faktorer att ta hänsyn till. Taktik handlar om att göra rätt
saker, i rätt ordning och vid rätt tillfälle.
Mål
Du ska kunna:
• Påbörja, leda och avsluta en räddningsinsats.
• Tillämpa aktuell lagstiftning vid en räddningsinsats.
• Redogöra för vilka faktorer som påverkar taktikvalet vid en räddningsinsats.
Uppgift
Branden på Utmarksvägen finns återgiven i ett scenario, från larm till insatsens
avslutande – öppna filen ”Taktikuppgift 1”.
• Du ska redogöra för vilka faktorer som påverkar insatsens utformning, hur
insatsen kan, ska eller bör byggas upp, taktiskt.
Belys hur åtgärder initieras, koordineras, genomförs samt påverkar varandra,
positivt eller negativt. Du har din egen ”hemma” organisation som resurs.
•

Du ska även sätta in nedanstående begrepp i sitt sammanhang i insatsen samt
kunna förklara innebörden av dessa.

Begrepp
•

Tid

•

Rum

•

Fördröjningar

•

Restriktioner

•

Hjälpbehov

•

Skada

•

Objekt

•

Åtgärd

•

Enhet

•

Uppgift

•

Metod

•

Resurstillväxt

•

Kapacitet

•

Förmåga

•

Dynamik

•

Taktiska principer

•

Taktiskt förhållningssätt

•

Räddningstjänst

Examination
För att vara godkänd ska Du kunna:
• Redogöra för vilka faktorer som påverkar en räddningsledare/styrkeledare vid
utformningen av en räddningsinsats.
• Förklara ovan nämnda taktiska begrepp och sätta in dessa i ett sammanhang, dvs.
i insatsen ”Taktikuppgift 1”.
Examinationen genomförs i grupp vid nätträff i Elluminate, se schema.
Litteraturhänvisning
Svensson, Stefan m fl. (2005). Taktik, Ledning, Ledarskap, Kapitel 4+ 6 – 8 + 10. MSB.
ISBN 91-7253-262-9.
Svensk författningssamling. Lagen om skydd mot olyckor. SFS. 2003:778.
Arbetsmiljöverket. Rök och kemdykning. AFS. 2007:7.
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Räddningsledare A, distans
Studieanvisning
2011-09-13

Insatsplanering
Introduktion
Det förväntas att räddningstjänsten ska påbörja en insats inom godtagbar tid och
genomföras på ett effektivt sätt. Insatstiden omfattar, anspänningstid, körtid samt tiden
till dess insatsen påbörjas. Rekommendationen är att hinna påbörja en insats inom 10,
20 eller 30 minuter, beroende på vilken bebyggelse och verksamhet som finns i olika
delar av kommunen. Effektiviteten står för att insatsen genomförs med beprövade
metoder, erfarenhet samt kunskaper om objektet.
Med ovanstående resonemang, kan vi konstatera, att utan att ha förberett en insats på
objekt som kan vara komplicerade, eller har installationer som ska underlätta en insats,
blir det svårt att uppfylla lagstiftarens krav. Arbetsgivaren är också skyldig att göra en
riskbedömning inom insatsområdet, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2007:7
Rök och kemdykning.
Insatsplanering är en förutsättning att lyckas. Det kan innebära, i den enklaste formen,
göra ett studiebesök med utryckningsstyrkan i ett bostadsområde, till att göra
kvalificerade ritningar på objekt, vilka skulle orsaka stora konsekvenser vid en brand
eller annan händelse. Underlaget för i vilken omfattning insatsplaneringen ska ske, är
den riskanalys som räddningstjänsten har gjort i kommunen. Det finns inga krav på hur
en insatsplan ska se ut, det finns således säkert lika många olika insatsplaner som
räddningstjänster i vårt land.

Mål
Du ska kunna:
•

Planera för en räddningsinsats, genom att skapa ett insatskort på ett objekt, i
syfte att vara ett beslutsstöd vid en räddningsinsats.

•

Utforma en insats på ett taktiskt fördelaktigt och säkert sätt.

•

Utvärdera, reflektera samt redogöra för resultatet av en räddningsinsats.

Uppgift
•

Du ska skapa ett insatskort på ett enklare objekt, t.ex. daghem, radhus, mindre
industrilokal, hotell etc. Rådgör gärna med handledaren.
Power point används för att skapa insatskortet. Symboler finns som under fliken
”stödjande resurser” i CuRSnet som kan användas till insatskortet.
Insatskortet lämnas in i inlämningsmapp i CuRSnet senast 28/9 2011.

•

Du ska skapa ett scenario i spelbyggaren, från larm till insatsens avslut, se
instruktion. Antingen väljs ett objekt som finns i spelbyggaren, eller ta ett eget
valt objekt som läggs in. Det förutsätter vissa tekniska kunskaper om hur detta
moment utförs.

•

Gruppen ”spelar” varandras spel. Genomför därefter ett seminarium. Gruppen
sammanställer i ett pm, upplevelsen av spelet som ett sätt att träna den taktiska
förmågan vid en räddningsinsats.
Pm: et ska lämnas in som en gruppinlämning, i inlämningsmapp i CuRSnet senast
5/10 2011.

Resurs
Föreläsning i Elluminate - Metodik vid insatsplanering. Tid meddelas i CuRSnet.

Examination
•

•

Den studerande ska skapa ett insatskort över ett objekt, samt kunna redogöra för,
på vilket sätt insatskortet utgör ett beslutsstöd vid en räddningsinsats.
Genomförs gruppvis vid en nätträff. Tidpunkt för respektive grupp framgår av
schema.
Gruppmedlemmarna ska spela varandras scenarion. Redovisas som en
inlämningsuppgift, i form av ett pm från ett seminarium.

Litteraturhänvisning
Uneram, C. (2009) Skydd mot brand. MSB.
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2007:7) Rök- och kemdykning.
Se även stödjande resurser i CuRSnet under fliken insatsplanering.
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Pilottest
Vecka 6 (8/2– 9/2, 2011)
http://msb.seriousgames.nu/msb/
Beräknad tidsåtgång: 2 arbetsdagar på Sandö
Resurser:




2 lärare Räddningsledare 1
4 kursdeltagare från Räddningsledare 1
4 personer från HS (Per, Mikael J., Urban, Anna‐Sofia)

Metod: videodokumentation, observation och intervju. Försöksledaren filmar och/eller
antecknar vad som händer under sessionerna. Spelsessionerna avslutas med en sammanfattande
intervju.
Dag 1












Introduktion och demonstration av applikationen för alla som ska delta i utvärderingen
Beräknad tidsåtgång 30 minuter. Hela testgruppen samlad. HS går igenom testupplägget och
introducerar applikationen.
Speltest 1: Spela igenom ett fördefinierat scenario (skapat av HS/MSB). Beräknad tidsåtgång
45 min inklusive uppföljningsintervju. Spelaren spelar igenom scenariot och beskriver vad
han/hon gör för försöksledaren.
Speltest 2: lärare analyserar/kommenterar loggar. Beräknad tidsåtgång 30 min inklusive
uppföljningsintervju. Testet syftar till att undersöka hur läraren kan bearbeta och ge
feedback på material skapat av kursdeltagare.
Speltest 3: kursdeltagare/lärare skapar scenario. Beräknad tidsåtgång 60 min inklusive
uppföljningsintervju. Testet syftar till att undersöka hur väl tanken om att
kursdeltagare/lärare kan skapa eget material fungerar.
Speltest 4: kursdeltagare spelar varandras scenarier och kommenterar logg. Beräknad
tidsåtgång 30 min. Testet syftar till att undersöka hur kursdeltagare kan bearbeta och ge
feedback på varandras material.
Speltest 5: lärare analyserar/kommenterar loggar från scenarier skapade av kursdeltagare
tillsammans med kursdeltagare. Beräknad tidsåtgång 45 min inklusive uppföljningsintervju. 1
lärare + 2 elever. Syftet med testet är att låta lärare och studenter gå igenom scenarier som
har spelats för att se hur detta moment kan användas vid debriefing av spelsessioner.

Dag 2


Gruppintervju. Beräknad tidsåtgång 45 min. Intervjun syftar till att fånga upp synpunkter och
erfarenheter från spelsessionerna. Den gruppintervju som genomförs med enbart lärarna
syftar även till att förbereda analys av loggar.

Intervjuguide och instruktioner
Frågor som täcker både handhavande och lärinnehåll ställs i samband med testen. Vi besvarar frågor
under testsessionen och hjälper till om försökspersonen uppenbart kör fast. Varje test beskrivs med
instruktioner och uppföljningsfrågor.

Handhavande speltest 1 (spela scenario)
Procedur: Använd Chrome, FP spelar (minst 2ggr); Starta scenario, titta igenom och kommentera
film. Spela scenario igen; intervjua; enkät
Du kommer nu att prova på att spela ett scenario i räddningsledarspelet. Ditt uppdrag i spelet är att
leda en insats på en taktisk nivå. Det är alltså du som står för de taktiska beslut som tas.
Till att börja med får du en första larmbeskrivning. Under hela spelandet kommer du fortlöpande att
få ta del av ev. ny information varefter den kommer in. Detta kallas i spelet för "nyheter".
Under spelandet har du möjlighet att inspektera den aktuella byggnaden från olika håll. Du kommer
också att ha tillgång till olika resurser som olika släckningsenheter, vatten etc. och det är du
som beslutar vilka resurser som ska sättas in och hur de ska användas ‐ på en taktisk nivå.
Du kan närsomhelst fråga testledarna om något är oklart och du kan också pausa spelet när du vill.
Du kommer att spela samma scenario två gånger.
Intervjufrågor handhavande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vilka problem upplevde du med att hantera spelet?
Hade du problem att förstå instruktionerna för vad du skulle göra?
Vad var det första du tänkte på att göra när du startat scenariot?
Vilka valmöjligheter upplevde du att du hade när spelet startade?
Vilka valmöjligheter/handlingsalternativ saknade du under spelets gång?
Hur uppfattade du vilka resurser du hade till ditt förfogande under spelets olika skeden?
(vilken kapacitet har de olika sorternas enheter och hur mappar de mot figurerna?)
Hur uppfattade du vad som händer när du delat ut en order? Tiden för verkställande?
Återkoppling om att momentet utförts?
Vilka komponenter i gränssnittet förstod du inte hur du skulle använda?
Fanns det någon situation där du inte förstod vad du kunde göra? Beskriv.
Vilka saker tyckte du fungerade bra?
Förstod du hur du väljer invändiga respektive utvändiga insatser?

Intervjufrågor innehåll
1. Hur uppfattar du den vokabulär/de facktermer som används i spelet?
2. Berätta om hur du uppfattar att resultatet förhåller sig till de insatser du valt att göra?
3. Vilket syfte uppfattar du att spelet har (systemet, inte specifikt scenariot)? Vilken
kunskap/insikt förmedlas?
4. Vad skulle du säga att du lärde av att spela ”spelet”?

Handhavande speltest 3 (skapa scenario)
Procedur: Starta om browsern, använd Chrome. FP bygger ett scenario; titta på filmen och
kommentera; intervjua; enkät
Du kommer nu att få prova på att bygga ett scenario i räddningsledarspelet. Tanken är att du ska
utgå från en händelse du själv har varit med om, exempelvis som brandman.
Editorn tar dig genom de steg som behövs. Du kan närsomhelst fråga testledarna om något är oklart.
Intervjufrågor handhavande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hur uppfattar du logiken i ordningen mellan de val du ska göra när ett scenario skapas?
Hur uppfattar du möjligheten att bestämma var brandkällan ska finnas?
Vad betyder ikonerna du använder för att skapa planen? (gran etc.)
Vad uppfattar du att du kan göra med knappen tingestegenskaper?
Vilka komponenter i gränssnittet förstod du inte hur du skulle använda?
Vilka ytterligare anpassningar skulle du vilja kunna göra när du bygger upp ett scenario?
Hur uppfattar du tidsflödet i det scenario du skapar? Hur lång tid kommer det att pågå?
Vilka problem upplevde du med att hantera scenariobyggaren?
Hade du problem att förstå instruktionerna för vad du skulle göra?
Vilka valmöjligheter upplevde du att du hade när scenariobyggaren startade?
Vilka valmöjligheter/handlingsalternativ saknade du under scenariobyggets gång?
Hur uppfattade du vilka resurser (och möjligheter med dessa) du hade till ditt förfogande
under scenariobyggandets olika skeden?
13. Vilka komponenter i gränssnittet förstod du inte hur du skulle använda?
14. Fanns det någon situation där du inte förstod vad du kunde göra? Beskriv.
15. Vilka saker tyckte du fungerade bra?

Intervjufrågor innehåll
1. Hur uppfattar du den vokabulär/de facktermer som används i spelet?
2. Efter vilka kunskaper (från tidigare erfarenheter från fältet) skapade du ditt scenario?
3. Vilka aspekter i din berättelse/scenario kunde du inte förmedla genom spelet?

Handhavande speltest 2 (Lärare går igenom loggar)
Procedur: Lärare går igenom loggen för ett gammalt scenario.
Procedur: Starta loggverktyget
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vilka delar av scenariot fångas i loggen?
Vilka delar saknas i loggen?
Vilka kritiska moment i ett scenario behöver fångas i loggen?
Vilken information saknas i loggen?
Vilken information är överflödig i loggen?
Vilka komponenter i gränssnittet förstod du inte hur du skulle använda?
Finns det någon funktion i loggverktyget som du saknar? Beskriv.
Till vad kan loggverktyget kan användas?
Hur kan loggverktyget användas? (För respektive användningsområde i 6 ovan).

Handhavande speltest 4/5 (Kursdeltagare spelar lärarnas morgonscenarier och går
igenom loggar)
Procedur: Spela ett scenario skapat av en annan kursdeltagare. Lärare går igenom loggen för
scenariot.
1. Hur fungerade loggen som ett diskussionsunderlag kring de taktiska besluten under insatsen?
2. Fördelar/nackdelar? Vad finns/saknas? Etc. Be dem utveckla!
3. Hur anser du att loggen kan användas i en undervisningssituation?

Gruppintervju
1. Berätta för mig om dina kunskaper om:
a. IT (generellt – distansverktyg)
b. Datorspel
i. Vad skulle du säga att spelat bidrar till gentemot andra former av läromedel?
ii. Vad skulle du säga att spelet skiljer sig från övriga spel som du spelat?
2. Vad skulle du säga att du lärde av att spela ”spelet”?
3. Berätta för mig på vad sätt du anser spelet bidrar till ökade kunskaper om att
a. ta beslut i räddningsaktioner?
b. om att bli räddningsledare?
4. Vilka kritiska moment uppfattade du när du spelade spelet?
5. Efter vilka kunskaper (från tidigare erfarenheter från fältet) skapar du dina scenarior?
a. Vilka aspekter i din berättelse/scenario kunde du inte förmedla genom spelet?
6. Vad anser du utgör (den problematiska) skillnaden mellan att lära sig ”spela spel” och ”skapa
spel”? (Möjligheter och begränsningar)
7. Hur anser du att spelet stödjer ditt skapande av scenarier?
8. Vilka problem ser ni med att använda spelet i hemmiljö?
9. Vilka möjligheter ser ni med att använda spelet i hemmiljö?
10. Hur ser ni på verklighetstrogenheten? Detta är ett spel vilka aspekter av verkligheten är
viktiga att fånga? Vilka kan tas bort?
11. Givet att spelet ser ut som det gör nu, vilka kunskaps‐/lärandemål kan man ha?
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Pilottest
Vecka 13 (29/3, 2011)
http://msb.seriousgames.nu/msb/
Beräknad tidsåtgång: ½ arbetsdag på Sandö
Resurser:




2 lärare Räddningsledare 1
8 kursdeltagare från Räddningsledare 1
2 personer från HS (Per, Anna‐Sofia)

Metod: observation och intervju. Försöksledaren antecknar vad som händer under sessionerna.
Spelsessionerna avslutas med enkäter och en sammanfattande intervju.
Tisdag 29/3







8.15: Introduktion och demonstration av applikationen för alla som ska delta i utvärderingen
Beräknad tidsåtgång 30 minuter. Hela testgruppen samlad. HS går igenom testupplägget och
introducerar applikationen.
Speltest enligt schema
o 8.45: Spela fördefinierade scenarier, flera gånger
o 9.15: Skapa ett scenario
o 10.15: Spela någon annans scenario (parvis, se om vi kan få någon diskussion)
10.45: Enkät
11.00: Intervju

Intervjuguide och instruktioner
Frågor som täcker både handhavande och lärinnehåll ställs i samband med testen. Vi besvarar frågor
under testsessionen och hjälper till om försökspersonen uppenbart kör fast. Varje test beskrivs med
instruktioner och uppföljningsfrågor.
Procedur:
FP spelar färdiga scenarier (gärna minst 3ggr/scenario)
FP skapar scenario
FP spelar någon annans scenario
Du kommer nu att prova på att spela ett scenario i räddningsledarspelet. Ditt uppdrag i spelet är att
leda en insats på en taktisk nivå. Det är alltså du som står för de taktiska beslut som tas.
Till att börja med får du en första larmbeskrivning. Under hela spelandet kommer du fortlöpande att
få ta del av ev. ny information varefter den kommer in. Detta kallas i spelet för "nyheter".
Under spelandet har du möjlighet att inspektera den aktuella byggnaden från olika håll. Du kommer
också att ha tillgång till olika resurser som olika släckningsenheter, vatten etc. och det är du

som beslutar vilka resurser som ska sättas in och hur de ska användas ‐ på en taktisk nivå.
Du kan närsomhelst fråga testledarna om något är oklart och du kan också pausa spelet när du vill.
Du kommer att spela samma scenario två gånger.
Uppföljningsintervju: två grupper (nya och erfarna)
Låt alla presentera sig i tur och ordning
1. (Stryk för dom som var med förra gången) Berätta för mig om dina kunskaper om:
a. IT (generellt – distansverktyg)
b. Datorspel
i. Vad skulle du säga att spelat bidrar till gentemot andra former av läromedel?
ii. Vad skulle du säga att spelet skiljer sig från övriga spel som du spelat?
2. (För dom som var med förra gången) Vilka skillnader har du noterat jämfört med förra
versionen?
3. Vad lärde du dig av att spela ”spelet”?
a. Spela scenario
b. Skapa scenario
4. Berätta för mig på vad sätt du anser spelet bidrar till ökade kunskaper om att
a. ta beslut i räddningsaktioner?
b. om att bli räddningsledare?
5. Vi har tänkt att det här spelet ska användas hemma inom ramen för Räddningsledare A,
distans:
a. Vilka problem ser ni med att använda spelet i hemmiljö?
b. Vilka möjligheter ser ni med att använda spelet i hemmiljö?
c. Hur tror du att spelet skulle kunna användas?
6. Hur ser ni på verklighetstrogenheten?
a. Detta är ett spel vilka aspekter av verkligheten är viktiga att fånga?
b. Vilka kan tas bort?
7. Berätta hur du uppfattar att resultatet av ett spelat scenario förhåller sig till de beslut du
fattade:
a. rimlighet
8. Hur uppfattade du vad som händer när du delat ut en order (scenariospelaren)?
a. Tid för verkställande
b. Återkoppling när momentet slutförts
9. Vilka kritiska moment uppfattade du när du spelade ett scenario?
10. Efter vilka kunskaper (från tidigare erfarenheter från fältet) skapar du dina scenarior?
a. Vilka aspekter i din berättelse/scenario kunde du inte förmedla genom spelet?
11. Hur anser du att spelet stödjer ditt skapande av scenarier?
a. Hur uppfattar du logiken mellan de val som ska göras när ett scenario skapas?
b. Upplevde du några problem med att använda scenarioskaparen?
c. Var det några valmöjligheter du saknade?
12. Fanns det komponenter i gränssnittet på scenarioskaparen vars användning var oklar?
a. Vilka
b. Varför

13. (Till ev. deltagande lärare) Givet att spelet ser ut som det gör nu, vilka kunskaps‐/lärandemål
kan man ha?

Enkät spela scenario
Sätt poäng (1‐7. 1 Betyder instämmer inte alls, 7 betyder instämmer helt) på följande påståenden:
Jag förstod vad jag förväntades göra i scenarierna.
Jag kände mig engagerad i uppgiften.
Jag förstod målet med scenarierna.
Jag förstod vilka handlingsalternativ jag hade tillgängliga.
Jag kände att jag saknade viktiga handlingsalternativ.
Det fanns saker på skärmen som jag inte förstod vad de betydde.
Det var svårt att förstå vad jag skulle göra
Jag förstod vilka resurser jag kunde använda för insatsen
Jag tycker att spelet använder rätt facktermer
Det går att lära sig något om beslutsfattande på taktisk nivå med spelet
Jag kände mig engagerad i spelet
Jag är en van datorspelare

Enkät skapa scenario
Sätt poäng (1‐7. 1 Betyder instämmer inte alls, 7 betyder instämmer helt) på följande påståenden:
Jag förstod vad jag förväntades göra när scenariobyggaren startats.
Jag kände mig engagerad i uppgiften att skapa ett scenario
Jag förstod vilka möjligheter/handlingsalternativ jag hade tillgång till.
Jag kände att jag saknade viktiga handlingsalternativ.
Det fanns saker på skärmen som jag inte förstod vad de betydde.
Jag kände att jag kunde skapa ett relevant scenario.
Jag förstod vilka handlingsalternativ jag hade tillgängliga
Den stegvisa hjälpen att skapa ett scenario kom i en bra ordning
Jag förstod vilka olika resurser som går att lägga in i ett scenario
Jag upplevde inga problem med att hantera scenarioskaparen
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Intervjuguide kursdeltagare
Hitta kursdeltagare som sagt sig inte ha lärt sig något.
Hitta kursdeltagare som anser att de lärt sig något.
Den kursdeltagare som lagt mest tid i systemet och den kursdeltagare som lagt minst tid i systemet
Tema: Kursen i stort




Vad lägger du i begreppet Taktisk nivå/beslut?
I vilka situationer tränas taktiskt beslutsfattande under kursen?
Vilka moment under kursen har utvecklat ditt kunnande om taktiskt beslutsfattande?
o Värdera och jämför dem samt beskriv varför de fungerade/inte fungerade?

Tema Vad kan man lära sig av spelet




Givet kommentaren att man inte kan lära sig något relevant från spelet (uttalat av flera).
o I relation till andra kursmoment vad är det som gör att ett visst moment
fungerar/uppfattas som meningsfullt?
o Vad anser du är det viktigaste vid taktiskt beslutsfattande?
o Är verklighetstrogenhet viktigt vid träning av taktiskt beslutsfattande?
 Om ja, varför?
o Vilket stöd hade behövts för att spelet ska fungera som undervisningsmoment vid
träning av taktiskt beslutsfattande?
(Vi hade ju pratat en del om att scenariosbyggande borde vara lärorikt men så verkar det inte
ha uppfattats.)
o Har du byggt något scenario utifrån din egen räddningstjänst?
o Har du spelat någon annan kursdeltagares scenario?
o Har skapandet av scenarier lett till att du diskuterat/reflekterat något i kursen (vad)?

Spelaktivitet







I vilken utsträckning har du spelat/byggt scenarier i spelet?
Vad fann du problematiskt vid introduktionen/användning av serious gaming/datorspel i
kursen?
Vad gör du i spelet som kan anses handla om taktiskt beslutfattande?
o Vid spela scenario?
o Vid skapa scenario?
Hur ser du att IT/datorspel/PPT kan bidra till att skapa meningsfulla kursaktiviteter?
Har du tyckt att det har varit roligt att
o Spela scenarier (varför/varför inte)
o Skapa scenarier (varför/varför inte)
o
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Intervjuguide lärare
Lärande


Syftet med spelet var beslutsfattande på taktisk nivå. Vi har flera kommentarer från spelarna
som snarast har att göra med operativ nivå (t ex flik önskemål c2, c7, c11, c16).
o Vad lägger du i begreppet Taktisk nivå/beslut?
o Hur hanterar ni normalt kursdeltagarnas förmåga att byta fokus från operativ till
taktisk nivå?
o Är det något i spelet som inbjuder till beslutsfattande på operativ nivå?
o På vilket sätt tränar spelet beslutsfattande på taktisk nivå?
o Ge några exempel på beslut som du tycker är typiska för taktisk nivå.
o På vilket sätt tränar ni normalt studenterna i beslutsfattande på taktisk nivå?

Tema lärarrollen




Vilket stöd behövs för att en produkt (som den som utvecklats) ska kunna användas i kursen?
o Jämför med sättet du använder ppt idag?
o Vilken var din förväntan på spelet i den här kursen?
Hur ser du på lärarens roll i kursmomentet introduktion till taktik?
o Hur påverkar spelet detta sätt att arbeta?

Spelaktivitet











I vilken utsträckning har du spelat/byggt scenarier i spelet?
I vilken omfattning har du undersökt spelet och dess möjligheter som pedagogiskt verktyg?
o Varför/varför inte?
Vilket stöd bör du få för att bedriva serious gaming som aktivitet i kursen?
Vilka kunskaper anser du dig behöva för att integrera serious gaming i kursen?
Hur ser du på serious gaming/datorspel som resurs för att lära sig taktiskt beslutande?
Hur anser du att serious gaming kan användas i relation till övriga kursaktiviteter?
Vad fann du problematiskt vid introduktionen/användning av serious gaming/datorspel i
kursen?
Hur ser du att IT/datorspel/PPT kan bidra till att skapa meningsfulla kursaktiviteter?
o I vilken utsträckning har du spelat/utvärderat scenariot Utmarksvägen?
o På vilket sätt skiljer sig spelet från PPT i det du vill uppnå med scenariot
Utmarksvägen?
Har kursdeltagarna uppmuntrats att diskutera sitt spelande med varandra?
o
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Frågor i enkäten som distribuerades via lärplattformen.
Enkät spela scenario
Sätt poäng (1‐7. 1 betyder instämmer inte alls, 7 betyder instämmer helt) på följande påståenden:


















Jag förstod vad jag förväntades göra i scenarierna
Jag kände mig engagerad i uppgiften
Jag förstod målet med scenarierna
Jag förstod vilka handlingsalternativ jag hade tillgängliga
Jag kände att jag saknade viktiga handlingsalternativ
Det fanns saker på skärmen som jag inte förstod vad de betydde
Det var svårt att förstå vad jag skulle göra
Jag förstod vilka resurser jag kunde använda för insatsen
Jag tycker att spelet använder korrekta facktermer i relation till räddningstjänst
Det är möjligt att lära sig något om beslutsfattande på taktisk nivå med spelet
Jag kände mig engagerad i spelet
Det är möjligt att lära sig något som är relevant för kursen i scenariospelaren
Spelet har fått mig att reflektera kring min blivande roll som räddningsledare
Att spela andras scenarier är ett användbart sätt att ta del av kollegors erfarenheter
Det är enkelt att spela ett scenario
Det är meningsfullt ur kunskapssynpunkt att spela ett scenario
Det är viktigt att ta del av andras erfarenheter i rollen som räddningsledare

Enkät skapa scenario
Sätt poäng (1‐7. 1 betyder instämmer inte alls, 7 betyder instämmer helt) på följande påståenden:
















Jag förstod vad jag förväntades göra när scenariobyggaren startats
Jag kände mig engagerad i uppgiften att skapa ett scenario
Jag förstod vilka möjligheter/handlingsalternativ jag hade tillgång till
Jag kände att jag saknade viktiga handlingsalternativ
Det fanns saker på skärmen som jag inte förstod vad de betydde
Jag kände att jag kunde skapa ett relevant scenario
Den stegvisa hjälpen med att skapa ett scenario presenterades i en lämplig ordning
Jag förstod vilka olika resurser som går att lägga in i ett scenario
Jag upplevde problem med att hantera scenarioskaparen
Det går att lära sig något som är relevant för kursen i scenariobyggaren
Att bygga scenarier är ett bra sätt att dela med sig av erfarenheter
Att bygga scenarier hjälper mig att förstå min roll som räddningsledare
Det är enkelt att bygga ett scenario
Det är viktigt att dela med sig av yrkeserfarenheter i rollen som räddningsledare
Jag anser mig vara en van datorspelare

Fritextfrågor












Beskriv vad du tyckte var svårt att förstå i användningen av spelet (scenariospelaren och
scenariobyggaren).
Beskriv vad du skulle velat göra i spelet (scenariospelaren och scenariobyggaren) men inte
kunde.
Beskriv vad du tycker om idén att lära sig genom att spela.
Beskriv vad du har lärt dig genom att spela scenarier.
Beskriv vad du har lärt dig genom att bygga scenarier.
Övriga synpunkter.
Födelseår
Hur många år har du arbetat inom räddningstjänsten
Vilka anställningsformer och arbetsuppgifter har du haft?
Hur ser din arbetsplats ut? (kommun, antal anställda)
Beskriv din tidigare utbildning inom räddningstjänst.

