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Abstract

Aspirantutbildningsprogram

Trainee program

Adam Persson

Because of the currently large recruitment needs within the Swedish nuclear power
industry, it is necessary to recruit trainers from other recruitment groups than that of
experienced operators at nuclear power plants. The foundation for a training
program regarding these recruitment groups, here called “aspirants”, has in this thesis
been prepared. It contains a suggestion for main topics in the program. It also includes
discussion on the balance between forms of education and a concrete example of
how a lesson could be performed.
These suggestions has been developed through analysis of interviews and survey
responses from student groups most suited for the propositioned trainee program,
and individuals with service as a trainer or closely linked to training activities within
the industry.
The analysis suggests that the candidates gets, besides the opportunity to practice as
operating staff before the theoretical training begins, a training program, tightly bound
to the power plant with multiple instances of practice and the chance of going into
the power plant and see how things that are being raised in theory, look in real life.
The practice, in addition to helping to create an understanding of the plant, it will
facilitate networking with the operations staff to build a relationship and trust.
Candidates should have plenty of opportunity to educate and see both other aspirants
and experienced trainers train. The suggestion that all aspirants get a coach,
supervisor and/or mentor who is experienced in the training of nuclear personnel,
should also be made possible.
Education forms should be combined and selected based on the individuals who are
taught. However, should lectures be more for technological learning and discussion
and group work more for educational learning.
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Sammanfattning 

På grund av kärnkraftsbranschens i dagsläget stora rekryteringsbehov, krävs det idag 

rekrytering till utbildartjänst från andra rekryteringsgrupper än den som erfaren operatör på 

ett kärnkraftverk. Underlag för ett utbildningsprogram för dessa rekryteringsgrupper, här 

kallade aspiranter, har tagits fram i form av ett förslag på huvudämnen och diskussion om 

balans mellan utbildningsformer. Detta har tagits fram genom analys av intervjuer och 

enkätsvar från studentgrupper som tilltänks kunna bli framtida aspiranter samt personer 

med tjänst som utbildare eller i nära anknytning till utbildningsverksamheten. Det ges även 

ett konkret exempel på hur kursmoment för ett ämnesområde skulle kunna gå till. 

Analysen föreslår att aspiranterna får, förutom tillfälle till praktik innan den teoretiska 

utbildningen påbörjas, ett utbildningsprogram tätt bundet till verket med flera tillfällen av 

praktik och tillfällen av att gå in på verket och få se hur saker som tagits upp teoretiskt, ser 

ut i verkligheten. Praktiken ska, förutom hjälpa till med att skapa förståelse om verket, 

underlätta nätverkande med driftspersonalen för att bygga upp en relation och ett 

förtroende. 

Aspiranterna borde få många tillfällen under utbildningen att själva få utbilda samt se både 

andra aspiranter och mer erfarna utbildare utbilda. Att alla aspiranter får en egen mentor, 

coach eller handledare som är erfaren av utbildning av kärnkraftspersonal, borde även det 

möjliggöras. 

Utbildningsformer borde kombineras och väljas utifrån individerna som undervisas. Dock 

borde föreläsning hållas mer för teknisk inlärning och diskussion och gruppövningar mer för 

pedagogisk inlärning. 
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Ordlista 

Stationstekniker: Stationstekniker är en tjänst som driftpersonal på ett kärnkraftverk har i 

början av sin tjänstgöring på ett kärnkraftverk. Efter en utbildningstid på ungefär ett år är 

man klar och kan efter ett tags tjänstgöring få avancera till högre tjänst i kontrollrummet. 

Skillnad mellan kärnkraftsverk och kärnkraftsblock: Ett kärnkraftverk kan innefatta flera 

block då ett kärnkraftsblock är en enskild byggnad med en reaktor.  

Revision: Period på cirka 3-4 veckor under vanligtvis sommarhalvåret då kärnkraftverket 

genomgår en översyn. Elproducerandet upphör under perioden och den viktigaste delen av 

revisionen är bränslebytet där cirka 20 % av reaktorns bränsle byts ut. 

Driftdiagram: Diagram med y-värdet effekt (% av maxeffekt) och x-värdet 

huvudcirkulationsflöde ( ). Visar inom det område reaktorn får 

drivas. 

Fördubblingstid: Den tid det tar för effekten att fördubblas.  

Stretch out: Begrepp som beskriver driftgång vid slutet på en driftsäsong. 

Huvudcirkulationsflödet ökar för att ändra neutronspektrumet och därmed öka 

förbränningen av plutonium. 

Coast down: Begrepp som beskriver driftgång vid slutet på en driftsäsong. Förekommer efter 

”stretch out”. Man minskar effekten genom styrstavsindragning längs driftdiagrammets 

högra sida. 
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Introduktion 

Bakgrund 

Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) är ett företag som bedriver utbildning för 

driftpersonalen på Sveriges kärnkraftverk. Fram tills för några år sen gjordes rekryteringen 

till KSU:s tjänster som utbildare från driftpersonalen på kärnkraftverk. På grund av att 

branschen har stort rekryteringsbehov krävs det idag att man dessutom rekryterar personal 

utanför verken. KSU håller nu på att utveckla ett aspirantutbildningsprogram för just det 

ändamålet. Målgruppen för anställning är i huvudsak ingenjörer och pedagoger/lärare då 

tjänsten som utbildare på KSU både kräver pedagogiska och tekniska färdigheter. 

Aspirantprogrammets syfte är att så effektivt som möjligt utbilda goda utbildare, som från 

början ofta saknar erfarenhet av att ha arbetat som operatör eller annan driftpersonal vid 

ett kärnkraftverk. 

 

Syfte med utbildning för personal på kärnkraftverk 

En stor del av personalen på kärnkraftverk är i ständigt behov av utbildning, återträning och 

fortbildning, detta gäller framförallt driftpersonal, som ansvarar för driften av 

kärnkraftverket och som har kontroll över många processer i ett kontrollrum. Då ett 

kärnkraftverk är väldigt stort och komplext är en gedigen utbildning samt återträning på 

moment och processer ett måste för att verken ska drivas på ett säkert sätt.  

KSU bedriver all utomstående utbildning och återträning för driftpersonalen på 

kärnkraftverken i Sverige. Utbildningen sker dels genom teoriutbildning, och dels genom 

träning i fullskalesimulatorer som är kopior av kraftverkens kontrollrum.1 

En utbildare för kraftverkens personal behöver, förutom en god pedagogisk färdighet och 

teknisk kunskap om kraftverkets processer och system, en gedigen förståelse för 

driftpersonalens arbetssätt och tillåtet agerande i ett kontrollrum. 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Webbadress, KSU AB: http://www.ksu.se/om-ksu 

http://www.ksu.se/om-ksu
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Projektets mål 

Examensarbetets mål är att sammanställa och analysera vilka huvudämnen som bör ingå i 

ett aspirantprogram samt föreslå en bra balans mellan olika former av 

undervisningsmetoder såsom t.ex. teorigenomgång, praktik, studiebesök, simulatorövningar, 

mentorskap, coachning, examinerande moment. Syftet är att ge ett underlag för att KSU ska 

kunna skapa ett relevant och attraktivt program. Med ”relevant” avses ett program som 

adresserar de ämnesområden som en utbildare på KSU måste vara förtrogen med, och med 

”attraktivt” menas att programmet innehåller utbildningsmoment och genomförs med 

metoder som är tilltalande för studerande inom sådana utbildningar som av KSU anses 

lämpliga att rekrytera från. 

Målet ska uppnås med hjälp av intervjuer av utbildare på KSU och personer som har nära 

kontakt med KSU:s utbildningar samt studenter vid högskoleingenjörsprogrammet i 

kärnkraftteknik vid Uppsala universitet och lärarprogrammet vid Linköpings universitet. 

 

 

Disposition 

Rapporten innehåller i huvudsak fyra delar: en introduktion som ger bakgrund och mål med 

examensarbetet, ett teorikapitel som innehåller teoretiskt stöd för examensarbetets 

undersökningsmetoder, en resultatdel som presenterar svar på en utskickad enkät och citat 

tagna från genomförda intervjuer samt en analysdel där huvudfrågorna i examensarbetet 

diskuteras. Det ges förslag på huvudområden för aspirantutbildningsprogrammet och 

utbildningsformer och balansen mellan dem diskuteras. Avslutningsvis läggs ett förslag fram 

på hur ett kursmoment ska genomföras med stöd av resultatet av examensarbetarens 

undersökning. 
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Teori 

Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa forskningsintervjun beskriver Carlsson som en ostrukturerad, flexibel intervju 

som påminner mycket om ett vanligt, vardagligt samtal mellan två personer.2 Kvalitativa 

intervjuer är en metod som, till skillnad från kvantitativa metoder (i form av t.ex. enkäter), 

lämpar sig då forskaren vill nå en djupare förståelse kring ämnet. I en enkät läggs 

svarsalternativ oftast fram till intervjupersonen medan de i en intervju exempelvis kan få 

svara på öppna frågor. I en intervju är relationen mellan den intervjuade och den som 

intervjuar interaktiv vilket möjliggör förtydliganden och vidareutveckling av 

intervjupersonens svar.3  

Ett alternativ i en intervjusituation är att använda sig av vad Graham benämner som ”den 

halvstrukturerade intervjun”4. Detta innebär att samma frågor ska ställas till alla 

intervjupersoner, att alla intervjuerna ska ha lika lång tid avsatt och att intervjupersonerna 

får följdfrågor om de spontant inte går in på alla ämnesområden som intervjuaren önskar få 

information om. Graham skriver även att denna intervjutyp kan anses som den viktigaste 

typen av forskningsintervju, då den har en flexibilitet som balanseras av en struktur som ger 

data av god kvalitet. 

Trattmodellen 

Trattmodellen är en beskrivning av hur en kvalitativ intervju bör genomföras enligt Kylén.5 

Den bygger på idén att en intervju startar öppet, preciserar sig mer i mitten och öppnar upp 

sig mot slutet. En intervju enligt trattmodellen innehåller sex steg, vilka redovisas nedan. 

Punkt 1, öppning: Här menar Kylén att man ska presentera sig och informera om avsikten 

med intervjun, hur lång intervjutid man räknar med samt intervjuns upplägg. Vid detta 

tillfälle är det också bra att visa intervjuguiden (frågorna eller frågeämnena). 

Punkt 2, fri berättelse: Under den fria berättelsen inleds varje fråga med att 

intervjupersonen får svara fritt. Kylén menar att det bästa sättet att få intervjupersonen att 

prata är att själv vara tyst. Dock ska intervjuaren stimulera berättelsen med bekräftelser 

såsom nickar och positivt hummande, samt med korta kommentarer eller följdfrågor som 

uppmuntrar intervjupersonen att berätta mer. Ordet ”varför” ska dock undvikas menar 

Kylén och syftar på att det ofta uppfattas som ifrågasättande. Även Trost hävdar att 

”varför?” inte bör användas i en intervju.6 Precis som Kylén finner han frågan ifrågasättande. 

                                                           
2
 Bertil Carlsson: Kvalitativa forskningsmetoder, Liber AB:1991 

3
 Bill Graham: forskningsintervjun, studentlitteratur:Malmö, 2008,sid 19-20 

4
 Bill Graham: forskningsintervjun, s 103 

5
 J-A Kylén: Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning, Kylén Förlag AB, 1994,s 44-52   

6
 Jan Trost: Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur:Lund, 2010, s 102-104 
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Punkt 3, precisering: Kylén menar att man efter den fria berättelsen ska man ställa frågor så 

att svaren blir mer konkreta och kompletta. Här kan man också enligt Kylén ställa 

sammanfattade frågor som ”Förstår jag er rätt?” följt av en beskrivning av vad man som 

intervjuare har uppfattat att intervjupersonen berättat. Även Trost7 diskuterar ämnet, men 

menar att man inte ska sammanfatta under pågående intervju. Sammanfattningar kan ofta 

bli en preliminär tolkning av materialet och tolkningar och analyser ska hellre göras i lugn 

och ro efter att intervjun är avslutad. Skulle intervjuaren sammanfatta med felaktiga 

antaganden och på det viset visa att han inte förstått eller missuppfattat något, kan 

sammanfattningar bli obehagliga avbrott i intervjun. Vad som också kan hända är att 

intervjupersonen av artighet håller med om en felaktig sammanfattning och på så sätt 

bekräftar det felaktiga som sant. Trost menar vidare att man inte ska använda sig av 

påståenden eller förslag under intervjun. Påståenden framförda på ett frågande sätt kan 

uppfattas eller fungera som ledande frågor. Har intervjupersonen en åsikt som strider mot 

påståendet, kan den intervjuade uppleva att avvikelsen måste motiveras vilket kan leda till 

att personen håller med istället. Frågor i form av påståenden kan bli till förslag på hur 

intervjupersonen skall eller kan svara. 

Punkt 4, kontroll: Kontroll kan användas i de fall där intervjupersonen uppgivit motstridiga 

uppgifter eller då motstridiga uppgifter har kommit från annat håll.  

Punkt 5, information: När man avverkat alla frågor är det tid att informera intervjupersonen 

lite mer angående undersökningen. Här ska man ge intervjupersonen möjligheten att ställa 

frågor och få så bra svar som möjligt utan att föregripa resultatet. 

Punkt 6, avslutning: Här tackar man för att intervjupersonen ställt upp och man kan 

eventuellt fråga om att få återkomma om något är oklart vid ett senare skede. 

Dessa sex punkter ska enligt Kylén avverkas i kronologisk ordning. Om man har fler än ett 

frågeområde använder man sig istället av vad Kylén kallar ”sågtandad tratt” där intervjun 

öppnas med punkt ett och där punkt två, tre och eventuellt fyra genomförs för varje nytt 

frågeområde. Efter att alla frågeområden är avverkade avslutas intervjun med punkt fem 

och sex. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Jan Trost: Kvalitativa intervjuer, s 105-106 
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Metod 

Examensarbetet tog sin början med en litteraturstudie och ett intervjuunderlag togs fram, 

främst för intervjuerna av KSU-personal (utbildare och personer med tjänster nära KSU:s 

utbildningar). Tanken var dock redan från början var att ha så lika frågor som möjligt till 

studenterna. Litteraturstudien innefattade KSU:s interna dokument samt flera böcker om 

intervjumetodik. Frågorna8 togs fram och efter en testintervju av handledaren och de 

framtagna frågorna skickades de ut i förväg till KSU-personalen för att ge dem en möjlighet 

att förbereda sig och därigenom ge mer genomtänkta svar. Vid intervjun användes frågorna 

som stöd och inte som frågeformulär för att bibehålla en så kallad ”halvstruktruerad 

intervju” enligt Graham9. Kyléns ”sågtandade trattmodell” valdes som metod vid 

intervjuerna utan att använda påståenden och sammanfattningar. Intervjuerna hölls vid 

KSU:s lokalkontor vid Oskarshamns kärnkraftverk. 

 

Genomförande av intervjuer 

Totalt sett genomfördes sammanlagt 11 intervjuer av KSU-personal, inklusive två intervjuer 

som bokades i efterhand samt en intervju av en medarbetare på KSU:s huvudkontor. 

Intervjuerna spelades in för att sedan avlyssnas och sammanfattas. Innehållet analyserades 

och fungerade som underlag till studentintervjuerna. Många frågor och frågeområden 

behölls till studentintervjuerna10 men vissa frågor togs bort på grund av studenternas 

okunskap i frågan eller för att frågan inte längre var intressant. Studenterna fick inte ta del 

av frågorna innan intervjun men i likhet med intervjuerna av KSU-personal användes 

frågorna endast som stöd och inte som ett frågeformulär. 

I samband med intervjuerna fick studenterna svara på en enkät11 som även skickades ut till 

KSU-personal. Enkätens mål var främst att lokalisera huvudområden till 

aspirantutbildningsprogrammet men även andra frågor ställdes vilket möjliggjorde 

komparabla studier mellan de olika kategorierna av svaranden. 

Antalet intervjuade studenter blev efter bortfall fem: tre från lärarprogrammet och två från 

kärnkraftteknikprogrammet. 

 

 

 

                                                           
8
 ”Intervjufrågor - Utbildare” – Se bilagor 

9
 Bill Graham: forskningsintervjun, s 103 

10
 ”Intervjufrågor – Studenter” - Se bilagor 

11
 ”Enkät” – Se bilagor 
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Resultat 

Enkät 

Nedan följer en sammanställning av den utskickade enkäten. Tillfrågade kategorier är 

studenter på högskoleingenjörsutbildningen inom kärnkraftteknik vid Uppsala Universitet 

(2 personer), studenter på lärarprogrammet vid Linköpings Universitet (3 personer) och 

personal på KSU:s lokalkontor i Oskarshamn med tjänst som, eller i anknytning till, 

utbildare (7 personer). Medeltalen är avrundade till en decimal. 

1:Inget alls   2:lite grann  3:ganska mycket  4:mycket  5:jättemycket 

 Studenter KSU-personal 

Så mycket lär jag mig det pedagogiska genom att     

(endast svar från lärarstudenter och KSU-personal)     
Få läsa böcker och få teorigenomgång om olika pedagogiska 
metoder 2.7  2.5  

Få se andra lärare/utbildare lära ut 3.7  3.5  

Få lära ut själv 4.7  3.4  

     

     

Så mycket lär jag mig genom att     

     

Jag får lärarledda teorigenomgångar(föreläsningar) 3.6  3  

Jag får diskutera och ha gruppövningar med andra studenter 3.8  4  

Jag får egen studietid med kursmaterial och instuderingsfrågor 3.6  2.9  

     

     

Så mycket anser jag att en lärare har behov att vara kunnig inom     

(endast lärarstudenter och KSU-personal)     

Retorik 4  2.9  

Metodik 4  3  

Gruppdynamik 4.7  3.1  

Ledarskap 4.7  3.9  

(Endast svar från KSU-personal)     

Kärnkraftteknik   4.1  

Reaktorfysik   3.6  

Driftmannaskap   3.9  

Anläggningskännedom   4.4  

Processdynamik   4.4  

Matematik   2.3  

Kemi   2.1  

Fysik   2.7  

Human performance tools   3.4  
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Så mycket värdesätter jag feedback från     

Mig själv från egen reflektion 2.8  2.9  

Andra studenter/utbildare 3.4  4.1  

Lärare/Utbildare 4.8  3.9  

     

     
Så viktigt är det för mig att min utbildning har en röd tråd och 
logisk följd 4.4  4.7  

 

 

Här jämförs de olika studentgrupperna 

Så mycket lär jag mig genom att 
KKI-studenter Lärarstudenter 

 

Jag får lärarledda teorigenomgångar(föreläsningar) 
4.5  3 

Jag får diskutera och ha gruppövningar med andra studenter 
2.5  4.7 

Jag får egen studietid med kursmaterial och instuderingsfrågor 
4  3.3 
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Intervjuer 

Här redovisas citat från intervjuer genomförda med KSU-personal och studenter. Vissa av 

de som benämns som utbildare har möjligtvis inte en sådan tjänst i dagsläget men är i hög 

grad delaktig i KSU:s utbildningsprojekt. Detta är gjort för att upprätthålla anonymitet 

men ändå särskilja KSU-personal från studenter. 

Om vad en utbildare på KSU behöver för tekniska kunnanden 

”Man behöver ju en kunskap om huvudprocessen, hur kokar man vatten och omsätter det till 

elektrisk ström.” – Utbildare 

”Det grundläggande är ju en god bild av huvudprocessen, en förståelse för hur dem system 

man utbildar i fungerar och erfarenhet av dem.” - Utbildare 

”Du behöver kunna vart saker och ting är och hur dem ser ut, du behöver ett helhetsgrepp 

hur saker och ting hänger ihop på verket, de olika systemen. Man måste ha en processkänsla, 

en viss insikt i processdynamiken – om man är och petar i den ena änden, vad händer i den 

andra.” – Utbildare 

”Först måste man ha lite koll på dem här gemensamma kurserna vi har för stationstekniker, 

BGU-kurser. Sen är frågan om du ska vara inriktad mot något speciellt block och då är det 

bra att få med dig de här systemkurserna, blockspecifik utbildning. Då kan det vara bra att 

kanske börja med en stationsteknikerutbildning så man får en plattform” - Utbildare 

Om vad en lärare och utbildare på KSU behöver för pedagogiska och psykologiska 

kunnanden 

”jag tror främst erfarenhet, att man stått i ett klassrum. Då pratar vi pedagogik. Sen 

ledarskap för det är mycket det det handlar om. Sen gruppdynamik, hur man hanterar en 

grupp. Så man inte bara snöar in på pedagogik för det är mycket annat som spelar roll” – 

Utbildare 

”Den största utmaningen jag ser det ur pedagogisk synvinkel är för en instruktör att kunna 

utbilda i detaljer, ta ett steg tillbaka och ställa frågan hur hänger det här ihop i helheten.” -

Utbildare 

”Man måste i utbildningssituationen vara så pedagogisk duktig att se att den här individen 

har förstått vissa delar men inte helheten, eller vice versa. Att kunna känna av hur långt 

individen har kommit och sen utifrån det välja rätt pedagogisk metod.” –Utbildare 

”Alla har olika sätt som man lär sig bäst på och det ska du också kunna se. Att känna 

människorna. Hur han eller hon lär sig. Det kanske är viktigare än själva ämneskunskapen.” –

Lärarstudent 
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Om praktik inne på verket för att lära sig det tekniska: 

”Nu är vi ju lite nördar, vi säger bara kärnkraften och det man behöver för att bli en bra 

utbildare är praktik inne på verken. Jag menar det är ju bara teknik som vi håller på med. Det 

är det viktigaste om det är någon som börjar här utan driftbakgrund så måste dem in på 

verket och praktisera.” – Utbildare 

”man kan läsa sig till en viss nivå men sen gäller det att förstå hur man omsätter det i 

praktiken så att man kan förklara för kursdeltagarna.” – Utbildare 

”Många har inte fått den chansen utan bara fått vara ute en månad i spridda skurar och ska 

då bedriva utbildning genom att läsa sig till kunskap. Det är för lite. Där ser jag gärna att om 

vi får aspiranter att vi låter det kosta lite tid och pengar och få dem med i verkligheten och 

känna på det.” - Utbildare 

”Vissa saker är oerhört komplexa att läsa sig till.” – Utbildare 

”Vuxenlärande handlar om att knyta det till den verklighet man ska jobba i, så om man går 

igenom teoretiska moment är det ju bra att gå och kolla på det i verkligheten, i simulatorn 

eller inne på verket.” - Utbildare 

”om man tittar på ett skiftlag kanske det är 100 år drifterfarenhet som sitter där. Det måste 

man ha respekt för. Då går det inte att bara komma med ”basics” som man kan läsa sig till. 

Utan man måste själv fått vara med och förstå kulturen, hur dem pratar, hur dem beter sig, 

vem som gör vad och sen få känna på grejorna.” – Utbildare 

”Praktik måste man ju ha. Det blir ett motstånd i hur man ska applicera teori till verklighet” – 

Utbildare 

”Teori i all ära men det finns vissa saker man inte kan lära sig bara genom teori utan det 

finns ju i utförande av driftinstruktioner till exempel. Det är mycket som inte kan göras i 

simulatorn utan det är handgripligen inne på verket man kan göra det. Även där är det en 

dynamik som man måste uppleva för att se den.” - Utbildare 

”Säg att man ska jobba som utbildare för stationstekniker tror jag man behöver ett halvårs 

verkspraktik för att lära känna dofterna, lukten, värmen i rummen, känslan av att manövrera 

objekt och lyssna på de väldigt erfarna om ”det här måste man tänka på, just det här i den 

arbetsuppgiften så tänk på det här.” För sen ska man utbilda i just de här arbetsuppgifterna 

och har man då aldrig utfört dem är det väldigt svårt att förmedla mer än vad som står i de 

beskrivningar och instruktioner vi har om systemet.” - Utbildare 

”Hur viktigt är det med att se saker i både teori och praktik när man lär sig saker? 

- En bra blandning är bäst. I teorin fattar man på ett sätt men sen i praktiken kan det 

vara lite annorlunda. Teorin funkar inte alltid i praktiken.” – KKI-student 
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”I vissa sammanhang får man en klarare bild om man vet hur grejorna ser ut som man räknar 

på.” – KKI-student 

Om praktik inne på verket som ett sätt för att bygga en relation och få förtroende: 

”Att bygga upp ett förtroende helt enkelt. Att de vet om att den här personen ändå har varit 

inne hos oss ett halvår och visat att den har byggt en kunskap de kan förmedla till våra nya 

stationstekniker. För det gäller att få acceptans hos de här äldre uvarna som också har ett 

ansvar att ge kunskap åt de nya. Kan man då ha en förtrolighet mellan instruktören och de 

andra som jobbar kring den här nya individen så är det mycket enklare.” - Utbildare  

”Känner man folk kan man kosta på sig ett och annat misstag.” – Utbildare 

”om man inte känner de man undervisar måste man leverera på ett annat sätt vilket sätter 

press.” – Utbildare 

”Vad menar du med att det är en fördel med att känna klassen man undervisar? 

- Man bygger relation och på något sätt blir det lättare. Dels lär man sig namnen på 

allihop som ger ömsesidig respekt. De vågar fråga mera och det blir en djupare 

relation.” - Lärarstudent 

Om praktik som lärare/utbildare för att utvecklas pedagogiskt 

”vi hade tidigt praktik vilket var bra.”- Lärarstudent 

”Pedagogiken tror jag mycket är att vara ute i den verkliga miljön och känna efter.”  

- Lärarstudent 

”Genom erfarenhet får du kunskap. Jag tror inte man kan läsa sig till hur man ska sköta sig 

pedagogiskt, visst man kan lära sig en del trix men nummer ett är nog att ha varit i dessa 

situationer tidigare.” – Lärarstudent  

”Hur lär man sig det här då? (det har tidigare diskuterats pedagogiska termer) 

- Det är mycket praktik. Jag tror man måste ha lite känsla för det. Man kan ju läsa hur 

mycket som helst men jag tror man måste vara ute på praktik och jobba med elever, 

studenter. Det är så många situationer man inte kan förutse.”- Lärarstudent 

”det absolut bästa är att testa det själv. Vara i den miljön. Jag lär mig lite av att se andra 

lärare men det jag absolut lär mig bäst av är när jag är ensam med eleverna. Då handledaren 

inte är där. Då känner jag, jag måste ta ansvar och det är så man lär sig, att man hamnar i 

dem situationerna då det är på riktigt.” - Lärarstudent 

”Får man aldrig ansvar kan man aldrig utvecklas.”- Utbildare 
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Om hur den teoretiska undervisningen ska gå till angående utbildningsformer och 

balansen mellan dem 

”Man ska inte låsa in sig i ett hörn och säga, det här är bäst. För då har man garanterat 

uteslutet en massa bra metoder, verktyg och förhållningssätt.” - Utbildare 

”Som jag ser det är den pedagogiska utmaningen att hitta mixen av de här metoderna i rätt 

omfattning så det inte någonstans blir långtråkigt. Att hela tiden känna att individen är med. 

Då är föreläsning bra ibland, ibland är det bra med demonstrationer, ibland är det bra med 

något helt annat. Mixen av detta måste vi vara duktiga på att hitta.” – Utbildare 

”Jag tror man ska ha en mix av allting. Det är det bästa. För min del hur jag lär mig bäst är 

nog beroende på vilket humör jag är på.” – Lärarstudent 

”Ofta är det väldigt givande att ha diskussioner. Det bästa är om det är med någon som har 

lite mer kunnande i det området än dig men behöver inte vara det heller. Ett samtal med 

någon som kan mindre där du får befästa dina egna åsikter och ståndpunkter kan vara något 

man lär sig väldigt mycket på.”- Lärarstudent 

”Om jag läser någonting, bara läser så flyger det nog ut ganska snabbt ur huvudet. Om jag 

pratar om det tror jag det sitter kvar längre eller om jag får höra det. Om jag får skriva ner 

det så tror jag också det får sitta kvar längre.” - Lärarstudent 

Om mentorskap, handledning och coachning 

”Det hade varit bra att ha en mentor att prata med och fråga vad som är viktigt med den här 

kursen. Det har varit lite svårt att ta in vad som är fokus på några kurser. ” – KKI-student 

”Det känns lättare att komma med dumma frågor till en handledare. Jag går inte gärna och 

ställer frågor till lärare som sen ska sätta betyg.”- KKI-student 

 

Om examination 

”Jag tycker det är bra med duggor under kursen gång. Dels kommer man igång med 

pluggandet och sen får läraren en uppskattning av var eleverna står. ” – KKI-student 

”Det är ju individuellt, om man gillar att ha ett stort prov eller inte. Men jag tror man blir 

väldigt ytlig då och läser bara på brett för att klara provet sen tror jag man kan tappa 

kunskapen snabbt mot om man har små stickprov och läser på djupt om ett område så 

kommer man ha djupare kunskap om det. Men det beror ju på vad man vill ha, om man vill 

ha folk som har det brett eller om man vill ha specialister.”- Lärarstudent 
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”Jag tycker om hemtentor, när man får sitta i lugn och ro utan att bli stressad. Det känns 

närmare verkligheten också. Man får ett problem och har en tid att lösa problemet. Man kan 

gå och fundera några dagar utan att sitta och kräma ur sig allt på några timmar. Men gäller 

det fakta såsom, vad händer om lampan blinkar blått så kan det vara på ett vanligt skrivprov 

för det är bara grundfakta.”- Lärarstudent 

”Tentamen skulle jag säga vara det bästa. Vi haft muntliga tentamen som har varit väldigt 

bra då man kan diskutera grejer och har fått förklarat för sig det man inte förstår. Jag tycker 

det är enklare att visa sina kunskaper på muntliga tentamen. En blandning mellan muntliga 

och skriftliga tentamen skulle jag säga. Skriftliga rapporter tycker jag inte är något vidare.  

Hur kommer sig det då? 

 

Det blir fokus på hur långt man ska skriva och tiden man har på sig istället för att lära 

sig grejer.” – KKI-student 
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Analys 

Upplägget på analysen är som följer. Först ges förslag på vilka huvudområden som bör 

ingå i aspirantutbildningsprogrammet följt av diskussion om vilka utbildningsformer som 

bör ingå samt om balansen mellan dem. Sist ges ett exempel på ett kursmoment för att 

visa hur det som tagits upp tidigare i analysen ska appliceras till verkligheten. 

 

Om vilka huvudområden som bör ingå 

Här följer förslag på huvudområden som bör ingå i aspirantutbildningsprogrammet. Det 

utgår från att aspiranterna har goda kunskaper inom matematik, fysik och kemi 

motsvarande minst gymnasienivå. 

 

Pedagogik  

Retorik – Sätt att tala och framföra budskap för att fånga åhörarnas intresse. 

Metodik – Olika utlärningssätt och när man ska använda dem. 

Gruppdynamik – Hur människor beter sig i grupp. 

Ledarskap – Hur man leder människor. 

Dessa områden ska förbereda aspiranterna inför att hålla i lärandemoment. Sätt att tala, 

olika utbildningsformer och metoder för lärande, hur människor beter sig i grupp samt hur 

man leder en grupp. 

 

Fundamental teori 

Reaktorfysik – Behandlar grundläggande kunskaper inom kärnfysik, reaktorns utformning 

och komponenter samt grundläggande principer för drift av en reaktor.  

Termohydraulik – Behandlar främst termodynamik och strömningslära. Målet är att bygga 

upp en grundläggande kunskap om det fysikaliska bakom kylmedlets väg genom reaktor, 

ångledningar, värmeväxlare, turbiner, kondensor och pumpsystem.   

Elkraftteknik – Behandlar teoretiska begrepp tillhörande generator, ställverk, transformator, 

elskåp och batterier såsom elektromagnetism, ellära, kretsteori med mera. 
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Kraftverksteknik (huvudprocessen) – Ska knyta ihop kunskaperna från de tre ovanstående 

områdena och därmed bygga en förståelse för huvudprocessen. 

Säkerhetsprinciper (djupförsvar) – Behandlar bland annat begreppen djupförsvar och 

diversifiering samt går igenom de fysiska barriärerna och skyddssystemen såsom 

härdnödkylning, säkerhetsventiler med mera. 

Dessa områden är avsedda att ge aspiranterna den baskunskap som krävs för att förstå 

processerna i ett kärnkraftverk och varför det är uppbyggt som det är, både ur funktion- 

och säkerhetssynpunkt. 

 

Anläggningskännedom 

Mekaniska komponenter – Inriktar sig på arbetsuppgifter och driftinstruktioner kring ett 

kärnkraftverks mekaniska komponenter såsom pumpar, ventiler med mera. 

Elkraftskomponenter – Inriktar sig på arbetsuppgifter och driftinstruktioner kring ett 

kärnkraftverks elkraftskomponenter såsom generatorer, ställverk, transformatorer, elskåp, 

batterier med mera. 

Säkerhetssystem – Inriktar sig på arbetsuppgifter och driftinstruktioner kring ett 

kärnkraftverks säkerhetssystem såsom härdnödkylning, säkerhetsventiler med mera. 

Kontrollrumskännedom – Är avsett för att bygga en förståelse för hur ett kontrollrum på ett 

kärnkraftverk är uppbyggt. 

Processdynamik – Är avsett för att bygga en förståelse för hur olika processer påverkar 

varandra. 

Dessa områden möjliggör att aspiranterna får praktisk kunskap om anläggningen, både i 

stort och i detalj, som även ska fortplanta ett helhetsperspektiv kring ett kärnkraftverk i 

stort, genom att aspiranterna kommer kunna knyta ihop mekaniska, fysikaliska och 

elektriska processer med de fysiska delar av anläggningen som handhar dem samt hur de 

olika processerna påverkar varandra. 

 

Säker drift 

Regelverk och organisation – Ska inge förståelse för hur regelverk kring kärnkraftverk är 

uppbyggt i form av övervakande myndigheter och organisationer samt hur detta påverkar 

organisationen på ett kärnkraftverk i stort beträffande rapportering, drift, 

erfarenhetsåterföring med mera. 
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Arbetsmetoder för driftpersonal – Tar upp begrepp som MTO, trevägskommunikation, 

human performance tools, driftmannaskap med mera.  

Säkerhetskultur – Tar upp begrepp som STARK, ”No blame culture”, ”ifrågasättande attityd” 

med mera. 

Dessa områden ska inbringa en förståelse om inom vilka ramar ett kärnkraftverk 

konstrueras och drivs, samt vad det är som reglerar och övervakar detta på verksnivå. 

Områdena ska även bygga upp en förståelse kring säkert och riskminimerande agerande 

på individ- och gruppnivå.  

 

 

Om balansen mellan utbildningsformer 

Vid intervjuer av både KSU-personal och studenter var svaren väldigt entydiga. De anser att 

en mix av utbildningsformer är den bästa lösningen. Enda avvikande var att KKI-studenterna 

inte uppskattade gruppövningar och diskussion i lika hög grad som lärarstudenterna och 

KSU-personalen utan fann föreläsningar mer att föredra12. Detta kan ha flera olika orsaker. 

Dels var antalet representerade studenter väldigt få vilket möjliggör att detta resultat inte är 

representativt för elevgrupperna i stort. Dels så läser KKI-studenterna mer tekniska ämnen 

där lösningar och svar på uppgifter och frågor ofta är mindre komplexa än de som hör till 

pedagogik och i vissa fall även till kärnkraft. Med detta menas det att i pedagogiken är det 

många sociala och psykologiska faktorer som spelar in och svar på problem är oftast inte lika 

konkreta som svaren på till exempel en ekvation. En förklaring på resultatet från enkäten 

kan vara att pedagogikfrågorna möjligtvis lämpar sig mer till reflektion och diskussion mellan 

flera personer än till eget lärande och föreläsning som de tekniska ämnena. En möjlig väg att 

gå är att ha mer diskussion och gruppövning kring pedagogikkurserna i 

aspirantutbildningsprogrammet och mer föreläsning kring de tekniska ämnena. 

Dock förespråkades det av alla intervjuade att en mix mellan flera utbildningsformer är det 

bästa. Former som kom upp förutom de två nyss nämnda var egen studietid, praktik, 

studiebesök, examination, få utbilda själv samt se andra utbilda.  

Examination är ett moment som inte i alla sammanhang är en utbildningsform men som kan 

vara det. Genom att aspiranternas examination bland annat består av att själv få ansvara för 

ett lärandetillfälle inom aspirantutbildningsprogrammet kan de få konstruktiv kritik av både 

lärare och andra aspiranter. Fokuseringen kan vara på både den ämnesspecifika och 

pedagogiska delen av framträdandet.  

                                                           
12

 Se Enkätdelen av resultat  och jämförelsen mellan studentgrupperna i påståendet ”så mycket lär jag mig 
genom att…” 



19 
 

Eftersom aspiranterna både kommer att rekryteras på grund av en pedagogisk eller teknisk 

bakgrund kommer aspiranterna sinsemellan ha väldigt olika kunskaper med sig in till 

programmets start. Några kommer redan ha erfarenhet av att stå framför en klass och hålla i 

ett lärandemoment vid anställningstillfället men inte ha den gedigna tekniska kunskapen för 

att göra det inför driftpersonal medan andra kommer ha lättare för den tekniska delen av 

sitt blivande yrke men finner det pedagogiska främmande. Att det kommer vara på detta 

sätt kan både ses som en nackdel och en fördel. För att optimera denna situation är det 

fördelaktigt att de olika bakgrunderna stöttar sig på varandra och att varje bakgrunds 

fördelar utnyttjas. Detta kan göras genom att grupperna blandas och får lära av varandra. I 

exemplet ovan skulle pedagogerna få hålla i ett enklare tekniskt lärandetillfälle tidigt in i 

programmet medan de med teknisk bakgrund får ta de mer svårförstådda delarna senare då 

deras pedagogiska egenskaper utvecklats. En annan väg att gå är att pedagogerna i större 

del undervisar teknologerna inom pedagogik och vice versa under utbildningen. 

Ett annat exempel på hur lärande och examination kan kombineras är muntliga 

examinationsmoment. KKI-studenterna har under sina utbildningsår haft muntliga tentamen 

vilket upplevs som positivt då detta kan vara ett tillfälle att få förklarat för sig de bitar av 

ämnet de inte kan.13  

Alla av KSU-personalen tog upp praktik under intervjun. Alla förespråka att man under 

aspirantutbildningsprogammet skulle få praktisera på verket och på det block som 

aspiranterna ska jobba mot på grund av blockens14 skillnader sinsemellan.  Många nämnde 

även att ett aspirantutbildningsprogram mycket väl kunde i stor utsträckning likna verkets 

redan existerande stationsteknikerutbildning.15  

Ett kärnkraftverk är stort, komplext och vid en första anblick svårbegripligt. För att 

underlätta för framtida personal att lotsas in i yrket, borde förpraktik inne på verket vara 

obligatoriskt. Detta för att skapa sig en bild av de fundamentala systemen och processerna 

innan en teoriutbildning såsom aspirantutbildningsprogrammet startar. Det bästa skulle vara 

om denna praktik infaller under revision16 då det är den mest händelserika delen av året och 

möjliggör tillträde till utrymmen som inte är tillgängliga under drift. Av denna anledning 

borde studiebesök på Barsebäck förekomma en gång i halvåret för aspiranterna då det 

nerlagda verket är en utmärkt plats att prova på saker som inte kan göras på ett driftsatt 

verk. 

Praktik borde även vara ett återkommande inslag under utbildningen. Ett bra upplägg på ett 

kursmoment är att aspiranten har med en lättare kunskap om ämnet från förpraktiken innan 

en teorigenomgång genomförs, gärna med återkopplingar till förpraktiken genom till 

exempel bilder av system, pumpar eller driftinstruktioner. Därefter, om möjligt beroende på 

                                                           
13

 Se intervjudelen  av resultat och underrubriken ”Om examination.” 
14

 Se ordlista 
15

 Se ordlista 
16

 Se ordlista 
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ämnet, gå in på verket och titta på detta i verkligheten samt om möjligt, ha en 

simulatorövning om det som avverkats. Om någon del av kursen lämpar sig för att en 

aspirant får ansvaret för ett lärartillfälle borde detta möjliggöras.  

Något som kom upp under intervjuerna av både lärarstudenterna och KSU-personalen var 

att se andra lärare/utbildare utbilda. Detta sågs i många fall som något mycket lärorikt.  

Några utbildare pratade själva om att de var intresserade att få gå utanför branschen för att 

titta på hur utbildning bedrivs där. Exempel var högskola, pappersmassaindustri samt 

högriskbranscher såsom flygbranschen med mera.  Lärarstudenterna pratade om deras 

praktik som främst varit i högstadie- och gymnasieklasser. Praktiken ansågs som väldigt 

positivt och beskrevs även som det mest lärorika momentet under deras utbildning. Deras 

praktik gick ut på att få komma till en klass, få se den ordinarie läraren hålla lektion och 

senare mer och mer ta över lektioner på egen hand med läraren mer eller mindre 

närvarande beroende på hur långt praktikanten har kommit i sin utveckling.  

Att mer och mer ta över en mer rutinerad utbildares lärandemoment tog även flera utbildare 

upp. Begreppet ”ryggsäck” kom upp vilket är en term som används inom KSU. Med detta 

menas att en mer rutinerad utbildare får ta hand om en ny och på detta sätt ”bära med sig” 

den nya. Att vara en ”ryggsäck”, ha en handledare, coach eller mentor skulle kunna vara en 

viktig del för aspiranterna, någon att fråga, lära på nära håll från och se upp till i arbetslivet. 

Detta förhållande bör vara ett- till ett enligt lärarstudenterna som under sin utbildning haft 

flera mentorer och handledare och tror att samhörigheten och en uppbyggd relation mellan 

dem och dem själva är viktig och kräver tid för att utvecklas. 

Under intervjuerna av studenterna diskuterades om de föredrog självständigt lärande eller 

lärande i grupp. Efter en stunds diskussion fick de välja mellan att få en mer självständig 

utbildning gentemot att tillhöra en klass förutsatt en hypotetisk anställning som aspirant. 

Alla fem valde klassalternativet. Även KKI- studenterna fast de var kritiskt inställda främst 

mot gruppövningar och diskussion.  Alla såg svårigheter med ett mer självständigt lärande då 

många antydde att motivationssvårigheter skulle uppstå utan samhörighet och kontakt med 

andra i samma position. Dels betraktade lärarstudenterna diskussion och gruppövningar 

högt samt att en KKI-student alltid satt i grupp vid egen studietid. Även om 

aspirantutbildningsprogrammet kan bli väldigt utspritt geografiskt sätt, på grund av 

avstånden mellan de olika verken, borde organisationen försöka få fram en samhörighet 

aspiranterna emellan. Detta kan göras genom att organisationen underlättar nätverkande 

genom träffar och gemensamma kurser, till exempel vid praktik på Barsebäck och 

studiebesök. 
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Förslag på utförande av tekniskt kursmoment  

För att lättare visa hur undervisningen ska gå till har ett specifikt ämnesområde valts ut. 

Alla ämnesområden kommer inte att kunna genomföras på samma sätt men sex 

grundläggande kursmoment kan ingå en eller flera gånger under varje tekniskt 

ämnesområde. 

1. Aspiranterna har med sig en grundkunskap från förpraktiken utan att fokus har varit 

på de respektive ämnesområdena. 

 

2. Lärarledd teorigenomgång hålls, gärna med återkoppling på vad aspiranterna har 

haft och göra med detta ämnesområde under förpraktiken. 

 

3. Gå in på verket och kolla på komponenter, processer, arbetsuppgifter och 

instruktioner som hör till ämnesområdet. 

 

4. Gruppdiskussioner och/eller grupparbeten . 

 

5. Simulatorövning. 

 

6. Aspirant håller lärandetillfälle med feedback och diskussion. 

 

De sex punkterna behöver inte vara i kronologisk ordning utan punkt 2-6 kan med fördel 

hamna i olika ordning och upprepas olika många gånger beroende på ämnesområde. Andra 

delar som självstudietid, studiebesök och examination kan även läggas till. 

Ämnesområde: Reaktorfysik 

Förkunskaper: Fission, grundläggande reaktorfysik, k-värde, femfaktorformeln, 

neutroncykeln 

Begrepp: Kriticitet, reaktivitet, underkritisk multiplikation, återkopplingar, 

driftområdesdiagram, driftbegränsningar m.m. 

Mål med kursmoment: Målet med dessa kursmoment är att bygga en förståelse för hur och 

varför en reaktor startas upp, och drivs, som den gör. 
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Genomförande: 

   Pass 1 

Kursmomentet startar med en lärarledd teorigenomgång med repetition om k-värde, 

reaktivitet och femfaktorformeln. Det klargörs att när k-värdet närmar sig 1.0 underifrån(k-

värdet har ökat), kallas detta att ”gå kritisk” och att kriticitet har nåtts. ”Underkritisk 

multiplikation” gås igenom och läraren klargör hur den underkritiska multiplikationsfaktorn, 

M, kan beskrivas som kvoten av det totala flödet och källflödet vilket är ekvivalent med att 

. Detta visas lättast genom härledning från en geometrisk talföljd,  

   där N är neutronflödet,   källneutronflödet och k 

är multiplikationsfaktorn. Därefter visar läraren hur man genom att rita upp en 1/M- graf kan 

förutsäga styrstavsläge vid kriticitet. 

Här är själva grundteorin avslutad och passet går över på att koppla detta till hur man 

närmar sig kriticitet i en reaktor. Frågan lämnas öppen om aspiranterna vill diskutera något 

om teorigenomgången eller relatera till något de varit med om på förpraktiken. Läraren 

klargör att de ska ha ett simulatorpass där aspiranterna själva ska få starta upp en reaktor 

och förutse styrstavsläge vid kriticitet genom att använda neutrondetektorer.  

Viktiga delar i simulator för övningen gås igenom och aspiranterna uppmuntras att 

tillsammans fundera, diskutera och förutsäga när kriticitet uppnås med hjälp av att rita en 

egen 1/M-graf. Här ges även möjlighet för alla att testa på att manövrera styrstavar. 

   Pass 2 

Teorigenomgång ges om återkopplingar i en reaktor och här finns det utrymme för en eller 

flera aspiranter att få lära ut. En möjlighet är att ge aspiranterna möjlighet att mellan pass 1 

och pass 2, förbereda varsin återkoppling att redovisa. Läraren är dock aktiv och försöker 

leda aspiranterna till insikter om hur återkopplingarna och reaktivitets- och effekthöjningar 

hör ihop med varandra. Detta redogörs senare i en simulatorövning där aspiranterna med 

lärarhjälp värmer reaktorn och tar den upp till vad som benämns effektdrift (tar vid när 

reaktorn har nått 5-8% av full effekt). Här uppkommer många tillfällen att få se hur 

återkopplingarna spelar in, till exempel att styrstavsdragning måste fortsätta för att hålla 

konstant effekt på grund av ökningen av moderatortemperaturen. Aspiranterna borde också 

under passet göras bekanta med olika automatiska säkerhetsvillkor såsom automatisk 

avstängning av styrstavutdragning vid för snabb ändring av moderatortemperatur och för 

snabb fördubblingstid17.  

    

 

                                                           
17

 Se ordlista 
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Pass 3 

Teorigenomgång hålls om driftdiagram18. Läraren uppmuntrar till diskussion mellan eleverna 

om varför diagrammet ser ut som det gör och vad som händer om man tänjer gränserna. 

Läraren visar hur en effektuppgång sker längs driftdiagrammets vänstra sida och berättar om 

hur man använder sig av både styrstavsutdragning och ökat huvudcirkulationsflöde för att ta 

sig upp mot maxeffekt på driftdiagrammet. Därefter får aspiranterna i simulatorn testa en 

effektuppgång som tar vid där simulatorövningen slutade under pass 2. Simulatorpasset tar 

slut efter att full effekt nåtts och en kort genomgång har hållits om ”stretch out” och ”coast 

down”19. Under passet får aspiranterna inta rollen som driftlag och hantera en störning 

genom användning av trevägskommunikation. Roller såsom turbinoperatör, reaktoroperatör 

och skiftchef delas ut av läraren och efter en genomgång om procedurer kring störning sätts 

sekvensen igång. Efter utspelat scenario tar läraren upp det som gjordes bra och momentet 

avslutas med att aspiranterna med hjälp av en aktiv lärare lugnt och metodiskt går igenom 

störningen igen. 

Teori- och simulatorpassen är nu avslutade och aspiranterna får som uppgift att gå in till 

kontrollrummet för att diskutera vidare med operatörerna. I vilken del av driftdiagrammet 

befinner sig reaktorn i nu? kan vara en av många uppgifter för aspiranterna att ta reda på 

innan nästa träff med övriga aspiranter för diskussion och avslutning av dessa kursmoment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Se ordlista 
19

 Se ordlista 
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Källförteckning 

 

Webbsidor 

KSU AB: http://www.ksu.se/om-ksu 

Böcker 

Bertil Carlsson: Kvalitativa forskningsmetoder, Liber AB:1991 
Bill Graham: forskningsintervjun, studentlitteratur: Malmö, 2008 
Bill Graham: forskningsintervjun 
J-A Kylén: Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning, Kylén Förlag AB, 1994 
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Bilagor 

Intervjufrågor - Utbildare 

Denna intervjus mål är att hjälpa mig i mitt examensarbete vilkets mål är att få fram en bra balans av 

utbildningsformer i ett kommande aspirantutbildningsprogram på KSU. 

Dessa frågor kan i vissa fall uppfattas som lite diffusa och meningen med dem är att väcka tankar och 

funderingar till diskussion. 

Har du haft tid att titta igenom frågorna innan intervjun får du gärna ha skrivit ner tankar du fått. 

Alla frågor ska ses utifrån ett perspektiv för utbildare/aspiranter på KSU om inget annat nämns. 

Vad har du för utbildningsbakgrund? Högskola, gymnasieingenjör etc. 

 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

 

Har du haft andra jobb inom utbildning eller kärnkraft förut? 

 

 

Hur länge har du arbetat som utbildare? 

 

 

1. Vad behöver du som utbildare i grova drag ha för tekniskt kunnande? termer och enklare 

beskrivning räcker 

 

 

2. Vad behöver du som utbildare i grova drag ha för pedagogiskt kunnande? termer och enklare 

beskrivning räcker 

 

 

3. Vilka utbildningsformer tycker du är att föredra för att utveckla dessa kunnanden? Tror du detta 

gäller generellt sätt? 
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4. Vilket teoretiskt inlärandesätt tror du aspiranterna kommer ha mest nytta av utav följande 

- Diskussion i grupp med andra aspiranter / coach/mentor/lärare 

 

- lärarledd föreläsning 

 

- Egen studietid med läsande av kursmaterial och instuderingsfrågor 

 

Kombination av dessa? Annat sätt? vilka och i vilken utsträckning.  Hur såg det ut för dig? 

Skiljer sig detta för teknisk/pedgogisk kurs? 

 

 

 

5. Vilket praktiskt inlärandesätt tror du aspiranterna kommer ha mest nytta av utav följande: 

- Studiebesök 

 

- Se utbildare i arbete 

 

- Själv träna på att utbilda 

Kombination av dessa? Annat sätt? vilka och i vilken utsträckning. Hur såg det ut för dig? Skiljer sig 

detta för teknisk/pedgogisk kurs? 

 

 

6. Hur viktigt tror du det är att få samma information från olika synsätt/personer? Ska det ske 

ungefär samtidigt eller vid olika tillfällen? Kanske både och? Vad bör det vara för skillnader i 

utbildning när man lär sig teknisk vs pedagogik 
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 7. Hur viktigt är det med att se saker i både teori och praktik när man lär sig saker? Skiljer sig detta 

för teknisk/pedgogisk kurs? 

 

 

8. Vad har personer med erfarenhet av tjänst i kontrollrum för fördel mot de utan i sitt jobb som 

utbildare?  Hur ska man utforma utbildningen för att de utan ska nå samma kunskap? Finns det 

något sätt att göra detta utan att stanna upp de erfarnas inlärandeprocess? 

 

 

9. Hur såg din utbildningsgång ut? Vad var specifikt bra/dåligt med din utbildningsgång? 

 

 

10. Ser du några lösningar på det som inte var bra? 

 

 

11. Ser du några andra förslag på utveckling/bättring om det ska göras igen? 

 

 

12.  Vad skulle du kunna bidra med som mentor/coach? Hade du en under din utbildning. Skulle du 

vilja haft en? Vad gav den? Vad skulle kunnat göras bättre? 

 

 

13. Hur viktigt är det med att skapa ett nätverk för aspiranter och vilka åtgärder ska tas från 

utbildningens sida? Vad kan det ge eleverna/organisationen 

 

 

14. Hur viktigt är det från utbildningens sida att man försöker få fram en "våga fråga"- attityd? 
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15. Kan personlig feedback/respons vara något positivt? Ska konstruktiv kritik komma från elever 

eller lärare? 

 

16. Till vilken utsträckning ska utbildningen individanpassas? Ska aspiranters individuella bra och 

dåliga egenskaper/intressen tas med i tankarna vid utbildningens början? 

 

 

17. Hur viktigt är med kontinuerlig examination/avstämning av kunskap? Vad ger det för 

fördelar/nackdelar? 

 

 

18. Hur viktig är tid till reflektion? Vad kan vara för och nackdelar? 

 

 

 

19. Hur viktigt är det med en "röd tråd" och logisk följd av kursmoment vid inlärande? Finns det 

skäl att inte ha det så? 
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Intervjufrågor – Studenter 

1. Vad behöver en lärare för kunnanden? 

 

2. Vilka utbildningsformer/metoder anser du är bäst för att utveckla dessa 

kunnanden? 

 

3. Vilket teoretiskt inlärandesätt föredrar du av följande: 

- Diskussion i grupp med andra studenter/lärare 

 

- lärarledd föreläsning 

 

- Egen studietid med läsande av kursmaterial och instuderingsfrågor 

 

Kombination av dessa? Annat sätt? vilka och i vilken utsträckning.  Ska detta skilja sig för 

teknisk/pedgogisk kurs?  Hur ser det ut för dig? 

 

 

4. Vilket praktiskt inlärandesätt föredrar du av följande: 

- Studiebesök 

 

- Se lärare i arbete/se någon annan utföra arbetsuppgiften 

 

- Själv träna på att utbilda/ få pröva arbetsuppgiften själv 

Kombination av dessa? Annat sätt? vilka och i vilken utsträckning. Hur såg det ut för dig? Skiljer sig 

detta för teknisk/pedgogisk kurs? 

 

5.Hur viktigt tror du det är att få samma information från olika synsätt/personer? 

 

6. Hur viktigt är det med att se saker i både teori och praktik när man lär sig saker? Skiljer sig detta 

för teknisk/pedgogisk kurs? 
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7.  Hur ser din utbildningsgång ut? Specifikt bra/dåligt  

 

8. Vad skulle kunna göras bättre?  hur? 

9. Hur viktigt är det med en "röd tråd" och logisk följd av kursmoment vid inlärande 

10. Har du någon handledare/mentor som stöd under din utbildningsgång? 

11. Hur ser du på att jobba självständigt gentemot i grupp? 

 

Aspirantspecifikt. Om du skulle bli anställd 

12. Om du nu anställs och hamnar i ett utbildningsprogram igen, hur skulle du känna inför att börja 

lära dig pedagogik från grunden igen? Individanpassning. 

 

13. hur ofta tycker du man ska bli examinerad? 

 

14. På vilket sätt föredrar du att bli examinerad? 
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Enkät 

Gradera påståendena 1-5. Om ni har kommentarer till påståendena eller 

enkäten skriv gärna detta under ”övriga kommentarer” 

Skicka in enkäten till adam_persson_9@hotmail.com eller maila för frågor. 

Tack för att du gör detta! 

1= Inget alls  2=  lite grann  3= ganska mycket  4= mycket  5= jättemycket 

0 = Känner inte till detta 

 

Så mycket lär jag mig det pedagogiska genom att: 

Få läsa böcker och få teorigenomgång om olika pedagogiska metoder och 

synsätt 

Få se andra lärare/utbildare lära ut. 

Få lära ut själv 

 

Så mycket lär jag mig genom att: 

Jag får lärarledda teorigenomgångar(föreläsningar) 

Jag får diskutera och ha gruppövningar med andra studenter 

Jag får egen studietid med kursmaterial och instuderingsfrågor 

 

Så mycket anser jag att en lärare har behov av vara kunnig inom: 

Retorik 

Metodik 

Gruppdynamik 

Ledarskap 

mailto:adam_persson_9@hotmail.com
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Kärnkraftteknik 

Reaktorfysik 

Driftmannaskap 

Anläggningskännedom 

Processdynamik 

Matematik  

Kemi 

Fysik 

Human Performance tools 

Så mycket värdesätter jag feedback från 

Mig själv från egen reflektion 

Andra Utbildare/studenter  

Lärare/utbildare 

Så viktigt är det för mig att min utbildning har en röd tråd och logisk följd  

 

Övriga kommentarer: 

 


