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Den 5:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar genomfördes den 18-19 november 2015 

vid Uppsala universitet, Uppsala. Arrangör för konferensen var den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid 
Uppsala universitet. Konferensen har sedan 2008 arrangerats vartannat år, och är en nationell konferens specifikt 
för Sveriges ingenjörsutbildningar.  

 
Konferensens syfte är att utveckla ingenjörsutbildningarnas kvalitet genom att underlätta kommunikation och 

främja samarbete. Konferensen ska i första hand identifiera och diskutera aktuella och gemensamma frågor, det 
vill säga ge möjlighet till erfarenhetsutbyte kring utveckling av ingenjörsutbildning snarare än att vara en 
traditionellt vetenskaplig konferens för rapportering av forskning om ingenjörsutbildning.  

 
Huvudansvaret för Utvecklingskonferensen ligger på de nationella organen RET/TUF-gruppen för 

civilingenjörsutbildning tillsammans med Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningar. De tidigare 
konferenserna har hållits vid KTH 2008, Lunds Tekniska högskola 2009, Linköpings universitet 2011 och Umeå 
universitet 2013. Nästa utvecklingskonferens är planerad till Chalmers tekniska högskola 2017.  

 
Målgruppen för konferensen är lärare inom ingenjörsutbildningar, personer aktiva inom programledning för 

ingenjörsutbildning (exempelvis programansvariga, administratörer, studievägledare, studentrepresentanter), och 
pedagogiska ledare och utvecklare inom ingenjörsutbildning. Konferensens teman inkluderade bl.a. aktivt lärande, 
ingenjörsrollen och programutveckling. 
 
Vi tackar alla deltagare, programkommittén och organisationskommittén för en lyckad konferens! 
 
 
 
Stefan Pålsson och Björn Victor 
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Svante Gunnarsson, Linköping Matthias Weiszflog 
Johan Malmqvist, Chalmers Hans Karlsson 
Stefan Pålsson, Uppsala, ordförande Magnus Strandås 
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Keynote 

Åsa Kettis, Uppsala universitet  
Utbildningsutvärderingar i lärosätesregi – utmaningar och möjligheter 
I våras lade den svenska regeringen fram ett förslag till nytt nationellt kvalitetssäkrings-
system. Enligt det ska kvalitetssäkring av utbildning ske genom lärosätenas egna kvalitets-
säkringssystem och Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) granskning av dessa system. 
Under den senaste utvärderingscykeln har UKÄ genomfört utbildningsutvärderingar, men nu 
föreslås alltså lärosätena själva ta ett större ansvar för det. Riksdagsbeslut väntas först i vår 
men många lärosäten har inlett förberedelsearbetet. Man ser över sina nuvarande kvalitets-
system och gör nödvändiga förstärkningar, bland annat med ledning av avsnitt 1 i Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the Higher Education Area. 
Hur vill vi arbeta med utbildningsutvärderingar vid våra lärosäten? Hur åstadkommer vi 
meningsfulla utbildningsutvärderingar, som både är skarpa och bidrar till utveckling - och det 
utan att vara för betungande och byråkratiska? Dessa och andra frågor kommer att behandlas 
med Uppsala universitet, men även skotska lärosäten som exempel. I Skottland har man 
nämligen många års erfarenhet av utbildningsutvärderingar i lärosätesregi. 

Per Fagrell, Teknikföretagen  
Ingenjörsrollen nu och i framtiden 
Vad betyder de snabba förändringarna i industrin för ingenjörerna? Och kommer ingenjörs-
utbildningarna att behöva förändras i grunden tack vare dessa förändringar? Det är förstås 
omöjliga frågor att ge korta och enkla svar på, men inte desto mindre måste man hålla örat 
mot rälsen (eller hur man nu gör med den nya tekniken…) och försöka göra en rimlig om-
världsbevakning. En titt bakåt kan vara bra innan man ger sig iväg framåt. 
Historiskt sett har utvecklingen av ingenjörsutbildningar legat cirka 10 år efter industrins 
utveckling. Man har helt enkelt reagerat på industrins behov av nya typer av ingenjörer. Ofta 
har det först utvecklats en ny inriktning på en befintlig ingenjörsutbildning för att därefter bli 
ett eget program. Men industrins behov har legat till grund för förändringarna. 

Men med den logiken hade nog aldrig exempelvis utbildningarna i dataspelsutveckling 
kommit till. Där fanns inget näringsliv, åtminstone inte i Sverige, som efterfrågade den 
kompetensen, näringslivet skapades så att säga efter att utbildningen hade börjat. På samma 
sätt kan man säga att ett stort antal bioteknikutbildningar skapades (ofta ur befint-
liga kemiutbildningar), med skillnaden att när de första bioteknikingenjörerna kom ut från 
utbildningen så var inte näringslivet redo att ta emot dem. Gemensamt är att de utbildning-
arna utvecklades i någon slags spekulation att det skulle gå att rekrytera studenter till 
utbildningarna. Och förhoppningsvis med en tro att de skulle kunna få arbete efter examen 
som motsvarade utbildningen. 

Är digitaliseringen av industrin ett sådant knack i rälsen som borde föranleda nytänkande 
i ingenjörsutbildningarna? Och hur det med den ökade internationaliseringen, hur påverkar 
den både industrin och högskolevärlden? Begrepp som Industri 4.0, återindustriali-
sering, MOOC och digitalisering används flitigt i debatten, både inom industrin och inom 
högskolevärlden. Denna presentation försöker ge en bild av allt detta sett från Teknik-
företagens horisont. 
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Johan Alvfors, Sveriges Förenade Studentkårer, SFS 
Hur blir vi redo för studentcentrerat lärande? 
Under lång tid har SFS och dess medlemskårer vid lärosätena identifierat pedagogisk 
utveckling som den viktigaste kvalitetsfrågan för studenter. Trots att pedagogisk skicklighet 
är ett behörighetskrav för många läraranställningar, och trots att Sverige sedan 2009 har 
förbundit sig att arbeta med studentcentrerat lärande, har SFS visat att utvecklingen går 
långsamt. 
Frågan om pedagogisk utveckling är nära knuten till vilken bild studenter och anställda har av 
det framtida universitetet och sina respektive roller. Gemensamma utmaningar som ökad 
internationalisering, breddat deltagande i högskolan och allt större resursbrist sätter fokus på 
såväl effektiviteten som kvaliteten i lärandet. Det blir allt tydligare att för att nå vårt mål – 
nya kunskaper, färdigheter och förhållningssätt – måste vi sätta lärandet i centrum. 
Med utgångspunkt i SFS rapporter om pedagogik i högskolan berättar jag om studenternas 
syn på lärande och vad vi kan göra för att utveckla både lärares och studenters roller. Bortom 
formaliteterna handlar lärandefokus om att möta personers och samhällets utmaningar. 
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Onsdag den 18 november 

Rundabordsessioner 
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Abstract—Ingenjörer verkar på en allt mer globaliserad 
arbetsmarknad, vare sig det är i Sverige eller utomlands. 
Förmågan att hantera kulturmöten på ett konstruktivt sätt blir 
allt viktigare när såväl teammedlemmar som arbets- och 
uppdragsgivare kommer med erfarenheter och förväntningar 
andra än ens egna. Utgående från erfarenheter och observationer 
på KTH och Chalmers vill vi bjuda in till ett framåtsyftande 
samtal om hur det står till med utvecklandet av interkulturella 
kunskaper och färdigheter på våra ingenjörsutbildningar idag. 
Vilka erfarenheter har vi, vilka gemensamma problem? Vilka 
lösningar har vi provat, och vilka idéer kan vi dela med oss av till 
varandra? 

Index Terms—global kompetens, ingenjörskompetenser 
internationalisering, internationalisering på hemmaplan, 
interkulturell kommunikation, språkkunskaper 

Begrepp som internationalisering och mobilitet förekommer 
allt oftare inom högre utbildning och då inte minst inom 
ingenjörsutbildningarna i Sverige. Universitetens strävan efter 
och behov av internationella nätverk och samarbete över 
gränserna är en naturlig och viktig del i främjandet av såväl 
forskning som utbildning. 

En viktig aspekt av behovet av interkulturell kompetens som 
ofta lyfts fram är att ingenjörer idag verkar i en allt mer global 
kontext. Företag är i många fall i högsta grad internationella 
både vad det gäller ägandestruktur och geografisk spridning. 
Dessutom är många arbetsplatser i sig själva ”internationella” 
med medarbetare från hela världen. Det är alltså i dessa 
kontexter blivande ingenjörer kommer att arbeta och då är det 
naturligtvis intressant att titta på vilka kompetenser som krävs 
och hur vi inom högre utbildning kan stödja studenternas 
utveckling för att kunna möta samhällets och arbetslivets krav 
på dagens och morgondagens ingenjörer. 

Förutom den direkta kopplingen till de utexaminerade 
ingenjörernas arbetssituation är även universiteten själva i hög 
grad internationella miljöer med många utländska studenter 
och forskare. 

Björn Kjellgren, KTH Språk och kommunikation, +46-8-7906125, 
bjoern@kth.se 

Carl Johan Carlsson, Fackspråk och kommunikation, Chalmers, 
caca@chalmers.se 

Rebecca Bergman, Fackspråk och kommunikation, Chalmers, 
becky@chalmers.se 

Åsa Carlsson, KTH Internationella relationer, asacar@kth.se 

Man skulle kunna säga att de tekniska universiteten i Sverige 
befinner sig i en paradoxal situation med väldigt stor 
utvecklingspotential. De tekniska universiteten är idag i högre 
grad än andra internationaliserade i termer av studenter, lärare 
och forskare, och arbetsmarknaden är också en av de mest 
kulturellt heterogena. Samtidigt upplever många lärare i teknik 
och vetenskap sina ämnen som objektivt sanna och fria från 
kulturella dimensioner, och de känner sällan något personligt 
ansvar för universitetens inte sällan explicit uttalade mål om 
global kompetens och kulturell mångfald. Aktiviteter kopplade 
till dessa har dessutom sällan något större meritvärde i den 
akademiska karriären. Av allt att döma verkar här behövas 
både väl genomtänkta strategier och medvetna satsningar, med 
incitament för alla inblandade, för att underlätta arbetet med 
samarbeten och integration över kulturgränser. 

Antal ut- och inresande studenter är enkelt att mäta, liksom 
andelen utländska doktorander. De flesta universitet 
anstränger sig både för att locka internationella studenter för 
kortare eller längre perioder, och för att möjliggöra för 
svenska studenter att göra en del av sin utbildning vid ett 
utbytesuniversitet. Men siffrorna säger mycket lite om vilket 
utbyte de inblandade får i termer av ökad global medvetenhet, 
förbättrad interkulturell kompetens och/eller språkkunskaper. 

Idag görs vissa riktade satsningar på många universitet där 
fokus är på de inresande studenterna. Exempelvis speciella 
introduktionsprogram/event som inkluderar sociala aktiviteter 
och/eller språkkurser. Andra vanligt förekommande insatser är 
för studenter som ska resa ut och förlägga en del av sina 
studier vid ett utländskt universitet. Det kan vara i form av 
språkkurser, förberedelseseminarier och lands- eller 
universitetsspecifik information. Eftersom dessa satsningar i 
regel enbart är riktade antingen på de in- eller utresande 
studenterna innebär det att alltför många studenter inte 
inkluderas i några satsningar för ökad interkulturell 
kompetens. Aktiviteterna i sig är av sin natur också ofta 
särskiljande snarare än inkluderande och är som regel inte 
integrerade i studenternas vardagsaktiviteter. 

Istället är ofta förhoppningen att kulturellt blandade grupper 
per automatik ger studenterna interkulturell kompetens genom 
så kallad immersion. I många fall är detta också en möjlig 
öppning för att börja närma sig frågor kring kommunikation 
och samarbete ur ett interkulturellt perspektiv, men det 
förutsätter ett väl strukturerat och reflekterat förhållningssätt - 
det går inte av sig självt. Problemet med immersion utan annat 
stöd är att det ofta stannar vid att studenter hamnar i blandade 
grupper utan att de därigenom stärker sin interkulturella 
kommunikativa kompetens. Ibland leder det tvärtom till 

Björn Kjellgren, Carl Johan Carlsson, Rebecca Bergman, Åsa Carlsson 

Interkulturell kompetens: Vad gör vi för 
studenterna, och hur bra? 
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konflikter och samarbetsproblem, vilket får till följd att arbetet 
blir lidande eller att gruppkonstellationen görs om för att 
minimera problemen. Minst lika vanligt, antagligen vanligare, 
är att studenterna själva får gruppera sig varvid de tenderar att 
välja gruppmedlemmar de känner störst samhörighet med. 
Både mellan och inom grupper från olika länder leder detta till 
en så liten interaktion med personer med annan bakgrund som 
möjligt, vilket minimerar möjligheten att utveckla 
interkulturell kompetens. 

Det är både svårt och potentiellt riskabelt att tala om 
interkulturella spörsmål i utbildningen. Det finns många 
fallgropar och känsliga frågor när det gäller att belysa och 
diskutera kulturspecifika företeelser. Exempel på detta är 
förenklingar, stereotypiseringar och rent felaktiga analyser av 
kulturellt relaterade förhållningssätt eller reaktioner. Det är 
också lätt att stanna kvar i beskrivningar som utgår ifrån ett 
oreflekterat etnocentriskt synsätt som istället för att beskriva 
pekar ut och särskiljer individer från den rådande kulturella 
normen. När vi talar om situationen i Sverige är risken också 
stor för ett mer eller mindre ensidigt fokus på de inresande 
studenternas kompetens att klara den rådande kommunikativa 
situationen på det svenska universitetet istället för att även 
utveckla de inhemska studenternas interkulturella kompetens. 

Uppenbarligen finns det ett behov av stöd för att kunna arbeta 
aktivt med detta på utbildningarna för att stödja alla studenters 
lärande kring interkulturell kommunikation. Det blir också 
tydligt att det krävs såväl läraktiviteter som lärandemål där 
interkulturell kompetens framhålls. Det är i det här 
sammanhanget detta rundabordssamtal syftar till att belysa och 
inventera såväl möjliga som existerande initiativ, läraktiviteter 
och lärandemål samt hur dessa kan utformas och examineras 
inom ramen för ingenjörsutbildningar på våra universitet och 
högskolor. 

Vi har valt att lyfta nedanstående frågor för bordssamtalet: 

• Finns det exempel på universitet som lyckas med så
kallad internationalisering på hemmaplan genom
kontinuerliga program ämnade att integrera svenska
och internationella studenter i deras vardagsarbete?

• Hur kan man integrera ett globalt perspektiv i
undervisningen oavsett kurs?

• Hur kan man ta till vara den kulturella mångfalden i
undervisningssituationer?

• Hur motiverar man studenter till ett aktivt
reflekterande lärande med syfte att utveckla global
kompetens?

• Hur motiverar man lärare att engagera sig i de här
frågorna?

• Hur kan man mäta resultatet av satsningar på ökad
interkulturell kompetens?
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Abstract— På KTH testar vi Flipped Classroom i ett projekt 
som vi kallar E-science. Vi försöker stimulera studenter till aktivt 
lärande i matematik-, mekanik- och fysikkurser. Studenterna 
förbereder sig genom interaktiva webbföreläsningar i Scalable 
Learning och föreläsningarna har bytts ut mot undervisning 
baserad på clickersfrågor. Det finns många frågor man kan ställa 
sig om detta och det kan vara svårt att hitta entydiga svar. Lär 
sig studenterna mer? Når vi ett aktivt lärande? Ökar 
studenternas engagemang? Vi vill gärna genom ett rundabords-
samtal ta del av vad andra har gjort på detta område och dela 
med oss av våra erfarenheter.  

Index Terms—Aktivt lärande, Flipped Classroom, Peer 
instruction, engagemang 
 

rojektet E-science inleddes 2014 för att utveckla 
undervisningsformer för Flipped Classroom i 
ingenjörsutbildningen på KTH. Drivkraften för projektet 

grundades på lovande rapporter om förbättrad inlärning genom 
aktivt lärande [1] och egna positiva erfarenheter av Peer 
Instruction enligt Mazur [2] i mekanik och envariabelanalys 
[3]. Det finns mycket som talar för att aktivt lärande ökar 
studenternas prestationer [4], men många som har försökt 
implementera undervisning enligt Flipped Classroom vittnar 
om motstånd, svårigheter och tvetydiga resultat.  

E-science på KTH omfattar bl.a. matematik-, mekanik- och 
fysikkurser. Hur undervisningen läggs upp varierar mellan 
olika ämnen och kurser, men också från år till år utifrån 
tidigare erfarenheter. Grundläggande principer för 
utformningen av undervisningen beskrivs av Karlsson och 
Jansson [5]. Studenterna förbereder sig genom interaktiva 
webbföreläsningar baserade på plattformen Scalable learning 
(https://www.scalable-learning.com), och i stället för att ge 
föreläsningar så försöker läraren aktivera studenterna med 
Peer Instruction-inspirade lektionsaktiviteter baserade på 
clickersfrågor. Genom att genomgången av grundläggande 
material kan ske via nätet och kurslitteraturen så kan mer 
lärartid bli tillgänglig för fördjupning och uppföljning. Många 
av kurserna i projektet ges på ett civilingenjörsprogram på 
KTH, där studenterna får erfarenhet av aktivt lärande i många 
olika kurser under de första två åren. Andra kurser ingår i 
andra program.  

Scalable learning ger läraren möjlighet att antingen spela in en 
film själv, eller välja en befintlig film t.ex. från YouTube, och 

Manuscript received October 24, 2015. 
M. Cronhjort, ECE Lärande, Kungl Tekniska högskolan, Stockholm 

(phone: 08-7908779; e-mail: mikaelc@kth.se).  

lägga in frågor som måste besvaras för att tittaren ska kunna 
fortsätta se filmen. Läraren får statistik på hur studenterna har 
svarat på frågorna, och kan därför veta lite om hur väl 
studenterna är förberedda inför lektionsaktiviteterna eller vilka 
områden inom avsnittet som de har svårt att förstå, eller redan 
behärskar bra. Det ger läraren en möjlighet att anpassa 
undervisningen efter den aktuella situationen. Filmerna kan ha 
olika syften: De kan presentera ett svårt begrepp, ge en 
översikt över ett delområde, eller vara utformade som en 
introduktion, muntlig läsanvisning, eller kommentar till ett 
avsnitt i kurslitteraturen. Under lektionerna ger 
clickersfrågorna omedelbar feedback till läraren om i vilken 
utsträckning studenterna hänger med i undervisningen.  

Vi har under projektets gång samlat data om lärandet på flera 
olika sätt. Ett mått på framgången är naturligtvis hur det går 
för studenterna i examinationen, men det kan vara svårt att 
hitta en bra kontrollgrupp med vilken man kan jämföra 
resultaten. I några fall kan kontrollgruppen bestå av tidigare 
årskullar på samma program, i andra fall av parallella 
undervisningsgrupper. I de flesta fall har vi ingen bra 
kontrollgrupp. Andra kvantitativa data som vi har är resultat 
från Force Concept Inventories (FCI) i mekanik eller ett 
Calculus Baseline Test (CBT) i envariabelanalys, och även 
statistik som beskriver i hur stor grad enskilda studenter tittar 
på filmerna inför lektionsaktiviteterna som vi har jämfört med 
studenternas resultat på tentan. Vi har även samlat kvalitativa 
data, dels genom enkäter, dels genom intervjuer. Med enkäter 
har vi undersökt t.ex. studenternas tankar om 
undervisningsformen eller deras engagemang.   

Lär sig studenterna mer genom Flipped Classroom? En stor 
del av våra data pekar på ökad inlärning, men ibland ser det ut 
att bli lika bra resultat oavsett om man undervisar genom 
Flipped Classroom eller föreläsningar. Inget som vi har hittat 
tyder på att det skulle vara sämre att undervisa genom Flipped 
Classroom.  

Preliminära data pekar på tre kvalitativt olika attityder till Peer 
Instruction bland studenterna, och vi tror att samma attityder 
finns i Flipped Classroom: En stor del är entusiastiska, men 
andra är nyanserat skeptiska eller visar aversion. Det finns en 
koppling mellan studenternas attityder och deras tankar om 
lärande. Andra preliminära data pekar på att Flipped 
Classroom ökar studenternas engagemang, men vi har inte 
hunnit analysera detta närmare.  

Anekdoter tyder på att ytliga lärstrategier förekommer även i 
Flipped Classroom, och vi tror att man inte kan ta för givet att 
Flipped Classroom per automatik leder till ett aktivt lärande. 
En slutsats är att det är viktigt att föra en dialog med 

Aktivt lärande genom Flipped Classroom? 
Mikael Cronhjort, ECE Lärande, KTH 
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studenterna om lärandet, t.ex. genom att i början av en kurs 
prata om hur lärandet är tänkt att gå till i kursen och att under 
kursens gång ha möten med studenterna och lyssna på deras 
tankar och synpunkter.  

Vi tror att det finns många frågor kopplade till Flipped 
Classroom som kan vara intressanta att diskutera vid ett 
rundabordssamtal, framför allt för dem som har erfarenhet, 
men kanske också för dem som funderar på att pröva på att 
utforma något undervisningsmoment med Flipped Classroom. 
Vi vill gärna ta del av vad andra har gjort på detta område och 
dela med oss av våra erfarenheter, med ambitionen att vi 
tillsammans både bättre kan förstå vad som är viktigt för 
lärandet och få svar på frågor om hur man kan göra för att 
skapa en så bra undervisning som möjligt.  

REFERENSER  
[1] L. Deslauriers, E. Schelew, & C. Wieman, Improved learning in a large-

enrollment Physics class. Science, 332, 862-864, 2011. 
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Abstract— Det finns starka normer kopplade till vad som 
definierar ingenjörer och ingenjörsutbildning, exempelvis att 
teknik är en central del av ingenjörspraktik. Den 
samhällsutveckling som pågår med ökande digitalisering, 
automatisering och integration av teknik kommer sannolikt att 
medföra ett behov av att (åtminstone vissa) ingenjörer utvecklar 
kompetenser som inte nödvändigtvis är starkt representerade 
inom dagens utbud av ingenjörsutbildningar. Detta är i sig inget 
nytt, industriell ekonomi är ett klassiskt exempel på ett nytt 
kompetensområde för ingenjörer som utmanade och utvidgade 
dåvarande normer om vad som definierar ingenjörer och 
ingenjörsutbildning. Vi vill genom detta rundabordssamtal träffa 
andra som arbetar med eller är intresserade av (nya) 
normbrytande ingenjörsutbildningar för att diskutera 
möjligheter och utmaningar, såsom frågor rörande identitet och 
legitimitet, kopplade till denna typ av verksamheter. 

Index Terms—nya ingenjörsutbildningar, identitet, legitimitet. 

I.! VAD GÖR EN INGENJÖR? 
NLIGT ingenjörsprofessorn James Trevelyan 
som har studerat ingenjörers praktik: 

“Engineering faculty frame engineering practice 
in terms of problem solving and design and, as a 
result, students think that engineering practice 
mostly consists of solitary technical work such as 
performing calculations for problem solving and 
design. However, research on engineering practice 
reveals a different picture. The largest proportion of 
engineering practice involves communication: about 
60% of the time is spent on direct interactions with 
other people and 20-25% of the time is spent 
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listening. Several engineers, when I told them I am 
researching engineering practice, what engineers 
really do, responded like this one who said “Oh, I 
can’t help you much, I hardly do any engineering.” 
I asked him what he actually did when he was 
‘doing engineering’. He replied “Calculations, 
design, technical stuff” [1].” 

Kärnan i Trevelyans bild är att ingenjörer visst 
sysslar en hel del med annat än teknik och rent 
tekniskt arbete, såsom kommunikation, men att de 
ofta inte ser detta som en (central) del av 
ingenjörsmässighet. Nu finns det säkert många 
ingenjörer som ser kommunikation som en central 
del av sin yrkesroll, men Trevelyans forskning 
pekar ändå på en relativt stark tekniknorm för 
ingenjörsyrket, som kan vara mer eller mindre 
uttalad. Denna tekniknorm har delvis historiska 
förklaringar [2], men speglar även den syn som 
artikuleras av de som anställer många ingenjörer, 
nämligen näringslivet. I en rapport från Teknik-
företagen med fokus på svenska storföretags 
ingenjörsbehov konstaterades följande: 

“De flesta företag är positivt inställda till andra 
inslag i utbildningarna än de rent tekniska, så länge 
de inte sker på bekostnad av den tekniska 
utbildningen. Dessa företag önskar exempelvis att 
nyexaminerade ingenjörer ska ha en bättre 
förståelse för hur de kan omsätta sina kunskaper 
från utbildningen; konkret kan det handla om 
erfarenheter av att arbeta i projektform eller i en 
produktutvecklingsprocess. Mera sällan handlar det 
om andra ämnesmässiga kunskaper såsom språk-
kunskaper eller kulturell kompetens. Naturligtvis är 
man positiv till om en sökande har sådana 
färdigheter, men man kan knappast tänka sig att 
byta ut tekniska inslag på ingenjörsutbildningarna 
mot exempelvis humanistiska inslag [3].” 

Utmaningar och möjligheter med att utbilda 
ingenjörer med nya alternativa och 

kompletterande kompetenser 
J. Kabo, M. Kjellberg, S. Bengmark och J. Wickenberg 
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Dagens ingenjörer återfinns inom ett brett 
spektrum av yrkesroller. I och med den samhälls-
utveckling som pågår med ökande digitalisering, 
automatisering och integration av teknik är det 
sannolikt att ingenjörer framöver kommer att 
återfinnas inom ett bredare spektrum av yrkesroller 
än idag. Detta medför ett behov av att utveckla 
kompetenser som inte nödvändigtvis är starkt 
representerade inom dagens ingenjörsutbildningar. 
Detta speglas delvis i att SEFI nyligen har betonat 
vikten av att ingenjörer framöver även utvecklar 
kompetenser bortom de rent tekniska [4]. Därmed 
behöver utbildningsutbudet utvidgas med 
utbildningar som fokuserar på att utveckla sådana 
kompetenser. Detta kan innebära att på olika sätt 
bryta mot den rådande tekniknormen. Självklart är 
teknik en viktig aspekt av vad ingenjörer gör, men 
är det främst det som ska känneteckna framtidens 
ingenjörer? Teknikhistorikern Jan Hult har före-
slagit följande beskrivning av vad som 
karaktäriserar ingenjörer: 

“Det går inte längre att känna igen en ingenjör på 
utseendet; han går inte längre omkring med en 
räknesticka. Han är dessutom inte sällan en hon. 
[…] Kanske är det främst en pragmatisk attityd till 
arbetet som är det gemensamma draget i ingenjörers 
verksamhet. Medan forskare inom olika vetenskaper 
ibland, särskilt vid högtidliga tillfällen, säger sig 
söka Sanningen, har ingenjörer oftast mer konkreta 
mål: att få fram något användbart, något som kan 
realiseras utan för stora kostnader och helst utan 
negativa biverkningar på miljön eller på samhälls-
utvecklingen i stort. Märkvärdigare än så är det inte 
[5].” 

II. NÅGRA NORMBRYTANDE EXEMPEL

Självklart finns det många innovativa utbildningar 
som kan tänkas utmana och utvidga rådande normer 
för vad som definierar ingenjörer och ingenjörs-
utbildning. Vad som följer här är på intet sätt en 
heltäckande inventering utav det svenska 
ingenjörsutbildningsutbudet utan i våra ögon tre 
representativa exempel på strömningar som på olika 
sätt bryter mot den dominerande tekniknormen för 
ingenjörsutbildningar. 

A.! Teknik och ekonomi 
Alltsedan den industriella revolutionen har teknik 

och ekonomi gått hand i hand och 1969 startade 
Sveriges första civilingenjörsprogram i industriell 
ekonomi vid Tekniska högskolan vid Linköpings 
universitet [6]. Med sina över 45 år är industriell 
ekonomi ett bra exempel på en klassisk 
normbrytande ingenjörsutbildning som dessutom 
har varit väldigt framgångsrik och idag finns 
representerad i någon form vid flera lärosäten 
runtom i Sverige. Vid utvärderingen av utbildningar 
inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 höjde 
dock bedömargruppen ett varningens finger:  

“Vissa lärosäten har reducerat antalet teknik- och 
teknikrelaterade kurser till en nivå som gör att 
utbildningens hemvist i det ingenjörs- och 
teknikvetenskapliga området kan ifrågasättas. 
Särskilt examenstiteln ingenjör förpliktigar. Att låta 
kurser i ekonomi och management ta överhanden på 
bekostnad av kurser i ingenjörs- och teknikämnen 
kan leda till att den unika och mycket framgångs-
rika nisch som utbildningarna i industriell ekonomi 
har skapat och befäst, kan komma att ifrågasättas 
och urholkas. Detta skulle också kunna få negativa 
effekter för övriga lärosäten i landet som erbjuder 
likartade utbildningar [7].” 

Denna varning är relevant för alla typer av 
normbrytande ingenjörsutbildningar. 

B.! Teknik och tvärvetenskapligt systemperspektiv 
Det finns en uppsjö av samhällsvetenskapliga 

inriktningar som fokuserar på teknik, exempelvis 
teknikhistoria och teknikfilosofi, men det är inte så 
vanligt att dessa kombineras med studier i teknik. 
Ett exempel på en svensk utbildning som gör just 
detta för ett brett tvärvetenskapligt system-
perspektiv är Civilingenjör i System i Teknik och 
Samhälle som startade på Uppsala universitet 2000 
[8]. Enligt programansvarig Elísabet Andrésdóttir: 

“Med denna utbildning får vi civilingenjörer, som 
förutom goda kunskaper i matematik och teknik, 
också känner sig hemma inom samhällskunskap och 
humaniora. Därmed får de ökad förståelse för 
politik, kultur, miljö, ekonomi och inte minst 
kritiskt tänkande, som ofta är en bristvara. 
Dessutom får studenterna ordentlig träning i 
kommunikation, såväl muntlig som skriftlig. De 
utmaningar vi står inför idag visar behovet av denna 
breda tvärvetenskapliga kompetens. Våra STS-are 
är mycket attraktiva på arbetsmarknaden [8].” 
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C.! Teknik och lärande 
Vi tänker att lärande (i kombination med 

ledarskap) är fundamentalt för det företag som vill 
konkurrera på framtidens marknad och att arbeta 
med sådana frågor representerar en ny typ av 
ingenjörsroll. Ett sätt att bygga kompetens för en 
sådan ingenjörsroll är att kombinera traditionella 
ingenjörsstudier med lärarstudier. I skrivande stund 
finns det i Sverige två kombinationsutbildningar 
som ger både civilingenjörsexamen och ämnes-
lärarexamen i matematik och fysik, kemi eller 
teknik med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. 
Den ena är Civilingenjör och lärare (COL) som 
startade 2002 (och omstartade 2011) på KTH [9]. 
Den andra är masterprogrammet Lärande och 
ledarskap (LOL) som startade på Chalmers 2011 
[10] och som är den normbrytande ingenjörs-
utbildning som vi som författat detta bidrag är 
inblandade i. LOL syftar till att utbilda personer 
som både är eftertraktade civilingenjörer med en 
spetskompetens inom kommunikation, lärande och 
ledarskap och duktiga ämneslärare för gymnasie-
skolan. Vår förhoppning och intention är att våra 
studenter ska kunna göra betydande insatser inom 
både näringsliv och skola.  

En gemensam utmaning för dessa två utbildningar 
är att studenterna inte bara ska utveckla en 
professionell yrkesidentitet utan två. En skillnad här 
mellan utbildningarna är att COL-studenterna läser 
de utbildningsvetenskapliga bitarna integrerat med 
sina tekniska ämnesstudier över fem år medan 
LOL-studenterna läser dessa delar i sekvens (3+2 
år), vilket leder till en komprimerad tidsperiod 
under vilken studenterna ska hinna utveckla sin 
ämnesläraridentitet samtidigt som deras ingenjörs-
identitet ska underhållas och fördjupas. Vi har 
observerat viss osäkerhet bland våra studenter 
rörande hur de identifierar sig själva och sitt 
framtida arbete som ingenjörer. Vi tänker att denna 
identitetsproblematik förstärks av att utbildningen 
är relativt nyetablerad och potentiellt öppnar upp för 
yrkesroller som i dagsläget inte är särskilt 
väldefinierade. Just denna typ identitetsproblematik 
tänker vi är något som alla nya normbrytande 
ingenjörsutbildningar riskerar att ställas inför 
oavsett om det rör sig om en kombinations-
utbildning eller inte.  

III. DISKUSSIONSFOKUS: VAD GÖR OCH BEHÖVER
MORGONDAGENS INGENJÖR? 

Vi vill genom detta rundabordssamtal träffa andra 
som arbetar med eller är intresserade av (nya) norm-
brytande ingenjörsutbildningar för att diskutera 
möjligheter och utmaningar, såsom frågor rörande 
identitet och legitimitet, kopplade till denna typ av 
verksamheter. Här är några reflektionsfrågor som vi 
kommer använda som startpunkt för vår diskussion: 

• Vad är det ingenjörer behöver kunna
imorgon som de inte kan idag?

• När slutar en ingenjör vara en ingenjör?
• Vad kan vara fruktsamma strategier för att

etablera nya (typer av) utbildningars
identitet och legitimitet?
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Abstract—Education quality is handled at many different 
levels in an education system, ranging all the way from external 
reviews of education programs at the top university level to the 
creation of effective learning conditions for students at the 
practitioners level. Each level has its own processes for quality 
assurance, and those processes are usually quite different. Here, I 
suggest one way of joining the different quality processes into a 
coherent model, which at the same time retain the main 
conceptual ideas of the already existing quality processes. The 
proposed model is presented as a flow diagram of an education 
system together with an idea about how to create both a trouble-
shooting and a quality enhancement scheme based on this model. 
The model is inspired by the way engineers look at quality 
assurance in engineering systems and it can, hence, be 
particularly interesting for engineering educations. 

Index Terms—Engineering education, quality assurance, flow 
diagram, trouble-shooting, quality enhancement 

I. INTRODUCTION 
n a complex activity such as a program education, it is often 
difficult to handle quality issues which leads to multiple 

models of quality [1]. However, a multitude of quality 
concepts slows down the basic requirement of any efficient 
quality system to be able to early detect errors and take swift 
actions to correct them. Also, real education quality systems 
should even go one step further and include quality 
enhancement processes where the continuous and active 
search for improvements is a built-in factor [2]. One major 
obstacle for developing quality concepts is that education 
quality evaluation often uses a management perspective based 
on compliance and accountability, which has turned out to 
have little to do with student learning experiences [3]. In 
addition, it seems that accreditation of educations is a poor 
mean to encourage improvements [4]. 

On the other hand, research studies on successful education 
programs indicate another path, where quality processes that 
are closely connected to daily work are important [5]. This is 
seemingly consistent with evidence that assessment of 
learning outcomes is one way for creating improvement [6]. In 
this paper, I suggest a structured way of thinking about these 
issues starting from a basic learning perspective. 

Manuscript received October 20, 2015. 
Magnus Andersson is with the School of ICT, KTH (The Royal Institute of 

Technology), Electrum 229, SE-164 40 Kista, Sweden (phone: +46 8 790 
4188; e-mail: magnusan@kth.se).  

The model is based on the somewhat ad hoc assumption 
(based on teacher experience) that real education quality 
should primarily be related to student learning and its 
efficiency. This is seemingly consistent with the results 
mentioned before. In such a case, quality involves three main 
factors. 

• Output  quality – how much are students actually
able to do when they leave their education. 
• Enhancement quality – how much have students
increased their learning during their education. 
• Efficiency quality – what is the minimum study
time needed to achieve this. 

In the following, I will describe a model that promotes this 
and give a suggestion about how to implement trouble-
shooting and quality enhancement processes within the model.

II. THE PROPOSED EDUCATION MODEL

We start by noting that the quality concepts described above 
are somewhat interrelated and concerns two maximizations 
(student ability and student enhancement) and one physical 
limitation (study time). Since student output quality is coupled 
to student input quality, the most relevant way to think about 
education quality is to look for enhancement quality under the 
constraint of fixed student time or in other words “how much 
do students learn per semester?”. It is important to realize that 
institution economy should be kept separate from learning 
quality discussions and economy should, hence, be treated as a 
limitation in the problem, not a steering factor.  

I represent the proposed model by a flow diagram 
describing how an education system could be organized today 
as shown in Fig. 1, where a clear distinction between planned 
learning flow (blue arrows) and actual learning flow (green 
arrows) is made. For the moment, this represents an idealized 
situation where all students meet all the planned assessment 
criteria at all checkpoints in the system and the assessment 
criteria are relevant for the chosen education program.  The 
model consists of four levels with a top external level giving 
input from the society to the program (activities not handled 
by the university is marked by read). At the university, the 
overall education goals are decided at the program planning 
level and divided onto courses. The teacher’s work lies at the 
course planning level and at the course running level.  

Towards an engineering approach to quality in 
engineering education 

Magnus Andersson 
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Fig 1. In the ideal education model, students have reached 

all the learning goals in previous courses when entering a new 
course. Here, red coloring represent external input where the 
university is not in charge, yellow boxes represent courses, 
blue coloring represent planning within university, green 
coloring represent student flow and black arrows represent 
directive input.  

 
This flow diagram includes most of the already existing 

conceptual ideas for quality work at a university, including 
external quality reviews and assessments at the top level [7], a 
CDIO-like course planning structure at the program level [8] 
and constructive alignment at the course planning level [9]. 
An obvious advantage of the flow diagram in Fig. 1 is that it 
makes all this visible for faculty and puts quality work into its 
perspective promoting better student learning. It also clarifies 
the connection between program goals and course goals. 
Hence, it could probably be a good tool for faculty to use 
when they discuss education quality. 

III. TROUBLE-SHOOTING AND QUALITY ENHANCEMENT 
Let us now look at Fig. 1 and ask the important question 

how to use it for trouble-shooting and quality enhancement. 
Trouble-shooting turns out to be a relatively simple task – 
every arrow in the model represents a flow where a potential 
error can occur. Since an error in the system is represented by 
a deviation between the planned student knowledge and the 
actual student knowledge as shown in Fig. 2, it is rather simple 
to implement methods for trouble-shooting and corrections. If 
students know too little when entering a course, they have 
problems to cope with their studies and if they know too 
much, their study time is not used in the best way. Both of 
these cases are undesirable. In addition, if students can pass a 
course without achieving the desired knowing, errors will 
proliferate in the system and degrade the education program. 

 

 
 
Fig 2. System errors occur when there is a difference 

between what students should know according to the planning 
and what they actually know. If students know too little, they 
have problems passing the course and if they know more than 
expected, education resources are not used in the best way. 

 
Finally, the model could probably also be used to think 

about how to implement enhancement of student learning in 
the system. There are at least three system options to enhance 
student learning: i) by a better program design, ii) by a more 
efficient use of student time and/or iii) by a better alignment to 
course goals. To these factors should of course psychological 
factors related to students, teachers and the relation between 
them be added, like e.g. student motivation, teacher clarity or 
classroom inclusiveness. 

This model is still under development and I welcome all 
comments and suggestions for improvements as well as 
suggestions for alternative models during the round-table 
discussions. 
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Sammanfattning—Matematik och programmering är två
viktiga inslag i civilingenjörsprogram inom data- och
mjukvaruteknik. De studenter som klarar dessa kurser klarar
sannolikt resten av utbildningen. Idag har fler studenter
programmering än matematik som huvudsakligt intresse. Därför
har Linköpings universitet aktivt jobbat med olika strategier för
att öka kopplingen mellan programmering och matematik, främst
i de inledande kurserna. För att undersöka studenternas attityder
till matematik och programmering har vi genomfört flera
enkätstudier som bl.a. visar att intresset för matematik är stort
men intresset för programmering ännu större och att studenterna
tror de kommer ha betydligt mer nytta av programmering än
matematik under sin karriär. Texten är tänkt som grund för en
diskussion kring hur kopplingarna mellan matematik och
programmering kan göras tydligare och starkare.

I. INTRODUKTION

atematik och programmering är grunden för många
civilingenjörsprogram särskilt de med fokus på data- och

mjukvaruteknik. De studenter som klarar dessa kurser klarar
sannolikt resten av utbildningen. Idag har fler studenter
programmering som huvudsakligt intresse (97% positiv varav
75% mycket positiv till programmering enligt vår
undersökning, se nedan), snarare än matematik (83% positiv
varav 41% mycket positiv till matematik). Bland annat därför
har Linköpings universitet (LiU) aktivt jobbat med olika
strategier för att öka kopplingen mellan programmering och
matematik, främst i de inledande kurserna på civilingenjörs-
utbildningarna i Datateknik (D) och Mjukvaruteknik (U).

Datateknik är en bred utbildning som täcker både hårdvara,
mjukvara och samspelet mellan dessa. D har 90 platser och tar
in c:a 100 studenter. Mjukvaruteknik fokuserar på dataveten-
skap och programvaruteknik för att ge ett helhetsperspektiv på
modern mjukvaruutveckling. U har 30 platser och tar in knappt
40 studenter.

Båda programmen börjar med en gemensam kurs i diskret
matematik, vilket även är den första matematikkursen för båda
programmen. Kursen innehåller mängdlära, induktion och
rekursion, kombinatorik, enkel talteori och grafteori, samt
relationer. Förutom en avslutande skriftlig examen finns två
inlämningsomgångar med uppgifter som måste bli godkända.

Parallellt läser studenterna en gemensam programmerings-
kurs som heter Imperativ och funktionell programmering i

Arbetet har finansierats av Linköpings Tekniska högskolas pedagogiska utvecklingsgrupp (PUG).
F. Heintz (fredrik.heintz@liu.se), Institutionen för Datavetenskap.
T. Färnqvist (tommy.farnqvist@liu.se), Institutionen för Datavetenskap.
J. Thorén (jesper.thoren@liu.se), Matematiska Institutionen.

Python. Den lär ut grunderna i både imperativ och funktionell
programmering med ett stort fokus på iterativa och rekursiva
funktioner och deras likheter och skillnader. Andra viktiga
områden är att bryta ner problem i mindre delar, abstraktion,
och grundläggande utvecklingsmetodik. Det är viktigt att lägga
en bra grund för att skriva bra, lättlästa och testbara program.
Tyngdpunkten ligger på koncept, principer och problemlösning.

II. PROGRAMUTVECKLINGSSTRATEGIER

A. Koppla programmering till matematik
Den första strategin, som infördes för många år sedan, är att den
inledande programmeringskursen använder exempel från
kursen i diskret matematik som går parallellt. Begrepp som
funktioner, variabler, och rekursion finns t.ex. med i båda. Detta
tilltalar troligen de som är intresserade av matematik då de ser
nyttan av och koppling till matematik i programmeringen. Att
koppla programmering till matematik riktar sig främst till de
som är intresserade av matematik.

B. Koppla matematik till programmering
För att även rikta oss till de som är intresserade av
programmering, snarare än matematik, har vi de två senaste
åren testat en kompletterande strategi som går ut på att få in
programmering som ett naturligt verktyg i kursen i diskret
matematik. Förutom att man i matematikkursen tagit upp
spridda exempel på tillämpningar inom datalogin, har ingen
direkt koppling till programmeringskursen funnits tidigare.

Upplägget är att till varje inlämningsomgång finns det
väldokumenterad och självförklarande Pythonkod tillgänglig
som studenterna kan använda som ett verktyg för att lösa
uppgifterna. I den första uppgiften handlar det om att med
induktion bevisa att en rekursivt definierad funktion har en viss
given analytisk lösning. Pythonkoden går steg-för-steg igenom
hur studenten kan undersöka den rekursiva funktionen och hitta
en konstant som krävs och även hjälpa till att hitta den
analytiska lösningen (även om den är på förhand given). I den
andra uppgiften som handlar om kombinatorik ska studenterna
räkna hur många möjliga pokerhänder det finns under vissa
givna förutsättningar. Pythonkoden gör det möjligt för
studenterna att procedurellt räkna ut antalet, vilket gör att de
kan kontrollera sin analytiska lösning.

Programutvecklingsstrategier för att öka
kopplingen mellan programmering och

matematik
Fredrik Heintz, Tommy Färnqvist, och Jesper Thorén

Linköpings universitet

M
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III. ENKÄTUNDERSÖKNING

För att undersöka studenternas generella attityder till
programmering och matematik och deras medvetenhet om
kopplingarna mellan ämnena samt knyta samman detta med
eventuellt utnyttjande av vårt material för att använda
programmering i diskret matematik och kunna följa upp
eventuella förändringar i studenternas attityder har vi använt
oss av digitala enkäter. Under de två åren vi använt detta
upplägg har fyra enkäter skickats ut. Den första fick studenterna
svara på precis i början på terminen, de andra direkt efter kursen
i diskret matematik, den tredje i början på andra terminen och
den fjärde i början på det andra året. Tanken var att kunna se
förändringar i studenternas attityder över tid.

Enligt enkät 2 så anser 57% (56 av 99) av studenterna att
kursen har gjort dem mer positivt inställda till matematik och
38% (37 av 98) mer positivt inställda till programmering. Vi har
utfört noggranna statistiska analyser av det insamlade
enkätdatat men det övergripande resultatet är att det finns för
lite data för att kunna dra någon slutsats om det nya upplägget
haft någon inverkan på studenternas attityder till och
medvetenhet om kopplingarna mellan matematik och
programmering.

Det vi kan se är att även om studenterna uppskattar
möjligheten att använda programmering som ett verktyg i
matematiken är det få (10%) som faktiskt anser att de har
användning för den nya programmeringsdelen och utnyttjar
detta i kursen.

Även om det inte går att säga att upplägget gjort skillnad så
är studenternas inledande attityder intressanta i sig, alltså
resultatet från enkät 1. Tabell 1 ger en översikt över
studenternas attityder till programmering, Tabell 2 till
matematik och Tabell 3 deras syn på kopplingen mellan
matematik och programmering. Totalt svarade 121 D1or och 54
U1or på enkät 1 under två omgångar av kursen (2013 och 2014).
Kolumnerna med ”positiv” motsvarar det första alternativet och
de med ”negativ” motsvarar det andra alternativet. På frågan
om programmering är användbart/oanvändbart ska ”Mycket
positiv” tolkas som ”Mycket användbart” och ”Ganska negativ”
som ”Ganska oanvändbart”. De övriga enkäterna hade betydligt
färre svarande och gav huvudsakligen likvärdiga svar.

Några observationer är att studenterna är mycket positivt
inställda till både matematik (43%/37% D/U) och
programmering (69%/89%), att matematik (75%/69%) och
programmering (91/100) upplevs som mycket viktiga för

studierna, medan främst programmering uppleves som mycket
viktigt för karriären (83%/96%) jämfört med matematik
(46%/44%). Vidare ser studenterna främst nyttan av matematik
för programmering (43%/54%), vilket är det vi jobbat med
under ganska lång tid, snarare än programmerings nytta för
matematiken (15%/19%).

IV. DISKUSSION

Ett viktigt bivillkor för den nya programmeringsdelen för
diskret matematikkursen var att den måste vara frivillig – det
skulle alltså ovillkorligen gå att lösa inlämningsuppgifterna
utan att behöva använda dator. Detta beror främst på att kursen
i diskret matematik är en inledande kurs i matematik och inga
kunskaper i programmering kan krävas för att bli godkänd i
kursen enligt nuvarande kursplan. Det går inte heller att
försäkra sig om att alla studenter tillgodogjort sig de kunskaper
som krävs i den parallellt pågående programmeringskursen.

En uppenbar förklaring till det dåliga utnyttjandet av
programmeringsmaterialet är därför att uppgifterna var
tillräckligt enkla för att lösas för hand och att studenterna
upplevt det enklare, mindre krävande och säkrare att lösa för
hand.

En intressant fråga att fundera vidare på är hur ett liknande
inslag skulle kunna se ut om man tar bort kravet på att
uppgifterna måste kunna lösas utan dator. En rädsla kan vara att
programmering skulle ta överhanden och att fokus inte längre
skulle vara diskret matematik. Vi är dock övertygade om att det
borde gå att utforma ett sådant moment så att det är uppenbart
att programmeringen används som ett problemlösningsverktyg
för t.ex. ett delproblem som identifierats som intressant genom
användandet av någon matematiskt intressant princip som är
viktig för den aktuella kursen.

V. AVSLUTNING

Att koppla matematik och programmering närmare varandra
främjar både studenterna och utbildningarna. Idag är det tyvärr
många studenter som inte ser kopplingen. Genom ökad upplevd
och faktisk koppling tror vi att motivationen och intresset bland
studenterna kommer att öka, för det ena, det andra eller båda
ämnena. Vårt pilotförsök med programmering som ett verktyg
i matematiken upplevdes som positivt av studenterna trots att få
använde det.
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Tabell 1. Studenternas attityder till programmering.
Nr Fråga Grupp Mycket

positiv
Ganska
positiv

Neutral Ganska
negativ

Mycket
negativ

1 Vad är din inställning till
programmering?

D1 83 (69%) 34 (28%) 3 (3%) 0 (0%) 0 (0%)
U1 48 (89%) 5 (9%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%)

2 Tycker du att programmering är
användbart/oanvändbart?

D1 103 (86%) 15 (13%) 2 (2%) 0 (0%) 0 (0%)
U1 51 (94%) 3 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

3 Tycker du att programmering är
enkelt/svårt?

D1 3 (3%) 36 (31%) 47 (40%) 26 (22%) 6 (5%)
U1 1 (2%) 16 (30%) 18 (34%) 16 (30%) 2 (4%)

4 Tycker du att programmering är
ensamt/socialt?

D1 5 (4%) 31 (26%) 54 (45%) 28 (24%) 1 (1%)
U1 0 (0%) 11 (21%) 23 (43%) 16 (30%) 3 (6%)

5 Tycker du att programmering är
intressant/ointressant?

D1 80 (67%) 39 (33%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%)
U1 46 (85%) 4 (7%) 1 (2%) 0 (0%) 3 (6%)

6 Tycker du att programmering är
lockande/skrämmande?

D1 54 (45%) 47 (39%) 15 (13%) 3 (3%) 1 (1%)
U1 37 (69%) 14 (26%) 2 (4%) 1 (2%) 0 (0%)

7 Tycker du att programmering är
meningsfullt/meningslöst?

D1 85 (71%) 32 (27%) 3 (3%) 0 (0%) 0 (0%)
U1 43 (80%) 9 (17%) 2 (4%) 0 (0%) 0 (0%)

8 Tycker du att programmering är
roligt/tråkigt?

D1 57 (48%) 53 (45%) 7 (6%) 0 (0%) 1 (1%)
U1 33 (62%) 18 (34%) 2 (4%) 0 (0%) 0 (0%)

9 Tycker du att programmering är
varierande/enformigt?

D1 42 (36%) 52 (44%) 17 (14%) 7 (6%) 0 (0%)
U1 22 (42%) 23 (43%) 7 (13%) 1 (2%) 0 (0%)

10 Tycker du att programmering är
viktigt/oviktigt för din utbildning?

D1 109 (91%) 10 (8%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)
U1 54 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

11 Tycker du att programmering är
viktigt/oviktigt för din karriär?

D1 100 (83%) 17 (14%) 2 (2%) 1 (1%) 0 (0%)
U1 52 (96%) 1 (2%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%)

Tabell 2. Studenternas attityder till matematik.
Nr Fråga Grupp Mycket

positiv
Ganska
positiv

Neutral Ganska
negativ

Mycket
negativ

1 Vad är din inställning till
matematik?

D1 52 (43%) 50 (41%) 17 (14%) 2 (2%) 0 (0%)
U1 20 (37%) 24 (44%) 7 (13%) 3 (6%) 0 (0%)

2 Tycker du att matematik är
användbart/oanvändbart?

D1 76 (63%) 38 (31%) 5 (4%) 2 (2%) 0 (0%)
U1 36 (67%) 17 (31%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%)

3 Tycker du att matematik är
enkelt/svårt?

D1 1 (1%) 44 (36%) 45 (37%) 29 (24%) 2 (2%)
U1 1 (2%) 22 (41%) 15 (28%) 15 (28%) 1 (2%)

4 Tycker du att matematik är
ensamt/socialt?

D1 1 (1%) 35 (30%) 55 (47%) 25 (21%) 2 (2%)
U1 2 (4%) 12 (23%) 27 (51%) 11 (21%) 1 (2%)

5 Tycker du att matematik är
intressant/ointressant?

D1 48 (40%) 60 (50%) 7 (6%) 6 (5%) 0 (0%)
U1 17 (31%) 28 (52%) 5 (9%) 4 (7%) 0 (0%)

6 Tycker du att matematik är
lockande/skrämmande?

D1 22 (18%) 44 (36%) 38 (31%) 17 (14%) 0 (0%)
U1 11 (21%) 24 (45%) 11 (21%) 7 (13%) 0 (0%)

7 Tycker du att matematik är
meningsfullt/meningslöst?

D1 70 (58%) 41 (34%) 9 (7%) 1 (1%) 0 (0%)
U1 32 (59%) 22 (41%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

8 Tycker du att matematik är
roligt/tråkigt?

D1 23 (19%) 70 (58%) 21 (17%) 6 (5%) 1 (1%)
U1 9 (17%) 30 (56%) 5 (9%) 9 (17%) 1 (2%)

9 Tycker du att matematik är
varierande/enformigt?

D1 37 (31%) 61 (50%) 13 (11%) 10 (8%) 0 (0%)
U1 8 (15%) 29 (54%) 11 (20%) 6 (11%) 0 (0%)

10 Tycker du att matematik är
viktigt/oviktigt för din utbildning?

D1 91 (75%) 27 (22%) 2 (2%) 1 (1%) 0 (0%)
U1 37 (69%) 17 (31%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

11 Tycker du att matematik är
viktigt/oviktigt för din karriär?

D1 55 (46%) 54 (45%) 8 (7%) 3 (3%) 0 (0%)
U1 24 (44%) 28 (52%) 2 (4%) 0 (0%) 0 (0%)
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Tabell 3. Studenternas syn på koppling mellan matematik och programmering.
Nr Fråga Grupp Mycket

positiv
Ganska
positiv

Neutral Ganska
negativ

Mycket
negativ

1 Tror du att det finns en koppling mellan
matematik och programmering?

D1 104 (87%) 13 (11%) 1 (1%) 0 (0%) 1 (1%)
U1 50 (93%) 4 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

2 Tror du att det finns en stor koppling
mellan matematik och programmering?

D1 69 (58%) 46 (39%) 4 (3%) 0 (0%) 0 (0%)
U1 35 (65%) 18 (33%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%)

3 Tror du att det finns en viktig koppling
mellan matematik och programmering?

D1 93 (78%) 22 (18%) 4 (3%) 0 (0%) 0 (0%)
U1 41 (76%) 13 (24%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

4 Jag kan ha nytta av matematik för att
förstå programmering

D1 68 (57%) 49 (41%) 2 (2%) 0 (0%) 0 (0%)
U1 38 (70%) 14 (26%) 1 (2%) 1 (2%) 0 (0%)

5 Jag har nytta av matematik för att förstå
programmering

D1 48 (43%) 59 (53%) 5 (4%) 0 (0%) 0 (0%)
U1 28 (54%) 21 (40%) 3 (6%) 0 (0%) 0 (0%)

6 Jag kan använda matematik som ett
verktyg när jag programmerar

D1 77 (68%) 36 (32%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)
U1 36 (67%) 18 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

7 Jag använder matematik som ett verktyg
när jag programmerar

D1 38 (36%) 61 (57%) 7 (7%) 1 (1%) 0 (0%)
U1 18 (35%) 26 (50%) 7 (13%) 1 (2%) 0 (0%)

8 Jag kan använda programmering som ett
verktyg för att förstå matematik

D1 4 (14%) 16 (55%) 9 (31%) 0 (0%) 0 (0%)
U1 16 (33%) 23 (48%) 9 (19%) 0 (0%) 0 (0%)

9 Jag använder programmering som ett
verktyg för att förstå matematik

D1 15 (15%) 32 (31%) 48 (47%) 8 (8%) 0 (0%)
U1 9 (19%) 18 (38%) 14 (29%) 7 (15%) 0 (0%)

10 Jag kan använda programmering som ett
verktyg när jag löser matematiska
problem

D1 45 (41%) 55 (50%) 6 (6%) 3 (3%) 0 (0%)
U1 28 (55%) 17 (33%) 6 (12%) 0 (0%) 0 (0%)

11 Jag använder programmering som ett
verktyg när jag löser matematiska
problem

D1 15 (15%) 32 (31%) 43 (42%) 13 (13%) 0 (0%
U1 7 (14%) 18 (36%) 22 (44%) 3 (6%) 0 (0%)
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� 
Sammanfattning—Vi belyser olikheter och likheter i hur

grundutbildningen styrs på fyra svenska tekniska högskolor. Vi 
jämför hur lärare och examinatorer väljs ut, hur medel fördelas 
och vilken roll programansvariga (eller motsvarande) har.  
Abstract—We examine how the undergraduate education is

managed in four Swedish engineering schools. We compare how 
teachers and examiners are chosen, how funds are distributed 
and the role of the programme director (or equivalent).  

I. INTRODUKTION 
åra lärosäten använder sig i mycket av liknande titlar för 
olika funktioner i grundutbildningsorganisationen, t.ex. 
”programansvarig” eller ”programledare” men har dessa 

personer också liknande befogenheter, resurser och status i 
den interna hierarkin? Detta bidrag undersöker specifikt vad 
”programansvarig”, ”studierektor” (funktionen som 
bestämmer vilka lärare som ska undervisa på viss kurs) och 
”examinator” har för roller och befogenheter på Chalmers 
tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, Lunds 
tekniska högskola och Linköpings tekniska högskola. 
 Är vi osäkra på våra respektive roller när vi möts i olika 
nationella sammanhang och diskuterar kurser och program 
uppstår lätt missförstånd och oklarheter. Det är också av vikt 
att belysa och lära sig av olikheter och likheter. 

Frågor vi vill belysa handlar om vem som tillsätter 
examinator och lärare för en kurs? Vilka kriterier som används 
och kan programmen ha synpunkter eller till och med 
bestämma? 

Vidare tar vi upp vem som kan ta bort eller lägga till en kurs 
på programmet och om man kan upphandla en kurs från en 
annan kursgivande enhet istället för den traditionella? 

Vi undrar också vilka kriterier som används när ”program-
ansvarig” och ”studierektor” tillsätts och om deras formella 
makt motsvaras av den informella makten.  
 Delar av materialet baseras på formella arbetsbeskrivningar 
och andra dokument, medan andra delar får anses vara 
författarnas mer subjektiva upplevelser av hur det fungerar i 
praktiken. 
 Materialet är organiserat nerifrån och upp, vi börjar alltså 
med vem som tillsätter lärare på en kurs och slutar med vem 
som kan initiera eller beställa en ny kurs och också ge denna 

Manuskriptet inskickat 26 oktober, 2015.  
MG: Programansvarig för kemiteknikprogrammet, Institutionen för 

kemiteknik, Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet; FH, Ordförande 
programplanegruppen för Mjukvaruteknik samt Studierektor med särskilt 
ansvar för pedagogiska och didaktiska frågor, Institutionen för datavetenskap 
(IDA), Linköpings tekniska högskola; IEK: Ordförande i nämnden för data 
och medieteknik, Institutionen för systemteknik (ISY) / Reglerteknik (RT) 
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nya kurs 100 000 kr (ett schablonbelopp som vi kan anta 
motsvarar en ny kurs på 7,5 hp) i utvecklingspengar. 
 Vi har ett förvaltande perspektiv, programomläggningar, 
större översyner m.m. berörs inte, programmen antas fungera. 

Vi har inget organisationsteoretiskt perspektiv utan detta är 
en mer beskrivande text. Däremot finns det några artiklar som 
på olika sätt också belyser denna fråga. Programansvarigas 
olika formella och informella makt och möjligheter att 
påverka utbildningen vid några nordiska tekniska högskolor 
har undersökts av Högfeldt och medarbetare [1], och Milburn 
har skrivit om ”The role of programme directors as academic 
leaders” baserat på en relativt begränsad studie från ett 
engelskt universitet [2]. 

II. RESPEKTIVE HÖGSKOLAS ORGANISATION I KORTHET

A. Chalmers tekniska högskola (Chalmers) 
Chalmers har en matrisorganisation med en utbildnings-

administrationslinje parallell med institutionsorganisationen. 
Dessutom har man en tvärsgående organisation av tvär-
vetenskapliga styrkeområden.  

Programmen beställer och betalar för kurser som 
institutionerna ger. Ett utbildningsområde med en utbildnings-
områdesledare, som sorterar direkt under vicerektor, har det 
övergripande ansvaret för flera program, t.ex. utbildnings-
området för kemi, fysik och matematik som ansvarar för fem 
civilingenjörsutbildningar, ett högskoleingenjörsprogram och 
tekniskt basår.  

Värt att notera är att Chalmers lyder under aktiebolagslagen 
och att inga beslut därför kan tas av nämnder eller kommittéer. 
All makt utgår från VD (tillika rektor) och persondelegeras 
nedåt i organisationen. 

B. Lunds tekniska högskola (LTH) 
LTH har en utpräglad beställar-utförarorganisation där 

programledningen beställer kurser från institutionerna på 
uppdrag av utbildningsnämnderna. I programledningen ingår 
en programledare samt biträdande programledare. Dessa är 
lärare. Vidare ingår aktuella tjänstemän och 
studentrepresentanter. Programledaren är också ledamot av 
utbildningsnämnden. Det pågår en översyn av ledningen för 
grundutbildningen som beräknas vara klart under hösten 2015. 

C. Kungliga tekniska högskolan (KTH) 
KTH är organiserat i tio skolor, t.ex. Skolan för 

datavetenskap och kommunikation. Högsta ansvarig för 
grundutbildningen inom skolan är grundutbildningsansvarig. 
Inom varje skola finns ett antal avdelningar. Varje program är 
knutet till en skola och har en programansvarig.  

D. Linköpings tekniska högskola (LiTH) 
LiTH har en matrisorganisation där programnämnden 

Vem styr egentligen grundutbildningen? 
Michaël Grimsberg, Fredrik Heintz, Viggo Kann, Inger Erlander Klein och Lars Öhrström 

V 
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köper kurser av institutionerna. Programnämnden består av 
lärare, studenter och näringslivsrepresentanter. I mötena deltar 
även tjänstemän knutna till nämnden (utbildningsledare, 
studievägledare, nämndsamordnare). Varje programnämnd 
ansvarar för ett antal olika program. Till exempel så ansvarar 
Programnämnden för data- och medieteknik för 
civilingenjörsprogrammen i datateknik, informationsteknologi, 
medieteknik och mjukvaruteknik, högskoleingenjörs-
programmet i datateknik, kandidatprogrammen innovativ 
programmering och grafisk design och kommunikation samt 
masterprogrammet i datavetenskap (Computer Science). För 
varje program finns en programplanegrupp bestående av lärare 
som utses av programnämnden och studenter. 

III. VEM VÄLJER LÄRARE TILL KURSERNA?
För ett program som fungerar bra kan valet av lärare vara 

den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för en kurs. Faktorer 
som vi antar spelar roll för om en lärare gör en bra eller dålig 
insats och som också kan antas vara kända för den funktion, 
som vi valt att kalla ”studierektor”, som fördelar 
undervisningen är: 

x Ämneskunskap 
x Pedagogisk skicklighet 
x Total arbetsbelastning 
x Språkkunskaper 

A. Chalmers tekniska högskola 
Viceprefekten på varje institution har det formella ansvaret, 

men detta är i normalfallet delegerat till avdelningarnas 
undervisningskoordinatorer. Dessa har ingen formell post i 
hierarkin, men ersätts normalt med en varierande procentsats 
av lönen. De har också högst varierande befogenhet, det finns 
avdelningar där kurser av tradition ”ärvts” inom en 
forskargrupp och andra där man tar ett större helhetsgrepp på 
alla avdelningens kurser. Normalt görs det slutgiltiga 
fördelningen av undervisningen i samråd med 
avdelningschefen. Det har hänt att examinator för stora kurser 
som spänner över flera avdelningar sagt nej till föreslagna 
lärare. 

Programansvarig har ingen insyn i denna process och kan 
formellt bara påverka genom de årligen återkommande 
överenskommelsesamtalen mellan utbildningsområde (ett 
flertal program) och institution. Med stöd i t.ex. 
kursnämndsprotokoll kan man kräva personalförändringar.  

Chalmers vicerektor för grundutbildning har klart uttalat att 
det inte ska finnas några nybörjarlärare på årskurs 1, men det 
återstår att se om detta följs upp och om organisationen klarar 
att leverera. 

B. Lunds tekniska högskola 
Bemanning av kurser sköts helt av institutionerna. I samråd 

med institutionen kan programledaren diskutera bemanningen 
om en kurs under en lång period har problem med att 
studenterna inte är nöjda.  

C. Kungliga tekniska högskolan 
Studierektorn ansvarar för kursbemanningen. Inga 

nedskrivna kriterier finns, men det är vanligt att det är samma 
person som senast höll kursen. Programansvarig kan kontakta 
studierektorn och ha synpunkter på vem som ska hålla kursen 
(vilket är ganska vanligt om det är en lärare som är ovanligt 
engagerad eller en lärare som fått mycket kritik från 
studenterna), men studierektorn har sista ordet. 

D. Linköpings tekniska högskola 
På varje institution finns en huvudstudierektor som utses av 

rektor, Denna har ekonomiskt, pedagogiskt och 
kvalitetsmässigt ansvar för institutionens kurser. Även 
kursernas personal, såsom kursledare, övriga lärare och 
administratörer ingår i studierektorernas grundutbildnings-
planering. Studierektor har också ansvar för att bemanna 
kurserna. Här uppstår andra typer av konflikter, vilka sällan 
syns på nämndnivå. Om nämnden inte är nöjd med 
bemanningen så startas en dialog med respektive studierektor 

IV. VEM TILLSÄTTER OCH AVSÄTTER EXAMINATORER?
Vi förutsätter här att ”examinator” både garanterar kursens 

akademiska höjd och är den som har ansvaret för kursens 
genomförande. 

A. Chalmers tekniska högskola 
Examinator för en kurs tillsätts av kursgivande institutions 

viceprefekt i samråd med den programansvarige vars program 
äger kursen. Ofta kommer initiativet från avdelningarna och är 
helt okontroversiella men det har också hänt att detta kommit 
upp på de årligen återkommande överenskommelsesamtalen 
mellan utbildningsområde och institution. 

Problemen handlar då ofta om att kursen haft en 
”kursansvarig” lärare och att examinator på sin höjd dykt upp 
på enstaka föreläsningar men aldrig på kursnämnder eller 
andra mer informella forum för program och kursdiskussion. 
Begreppet ”kursansvarig” har nu tagits bort från det styr-
dokument som handlar om examination och man har klargjort 
att det är examinator som har huvudansvaret. 

B. Lunds tekniska högskola 
På fakultetsnivå används bara begreppet kursansvarig. Det 

innebär att examinator för en kurs utses av institutionen. Det 
är respektive prefekt som utser examinator för en kurs. Enda 
undantaget är examensarbete där alla docentkompetenta lärare 
kan vara examinatorer. 

Det är den kursansvariga för respektive kurs som syns 
externt. Oftast är kursansvarig också examinator på kursen.  

C. Kungliga tekniska högskolan 
Examinator tillsätts av grundutbildningsansvarig (enligt 

reglementet i samråd med berörd skolchef och berörd 
programansvarig, men det är i praktiken sällan program-
ansvarig blir tillfrågad).  

Examinator är normalt kursledaren, om denne har fast 
läraranställning. I annat fall utses en fast anställd lärare som 
examinator som mest fungerar som galjonsfigur. KTH håller 
på att utveckla en kurs i examinatorskap som kommer att bli 

20



5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 
18 – 19 november 2015 

obligatorisk för alla examinatorer. 

D. Linköpings tekniska högskola 
Examinator utses av institution (studierektor) på delegation 
från programnämnden. Nämnden kan diskutera 
examinatorsval med institutionerna men även vid behov 
återta delegationen. 

V. VEM BESTÄMMER VILKEN INSTITUTION ELLER AVDELNING 
SOM SKA GE EN VISS KURS? 

A. Chalmers tekniska högskola 
Programansvarig beställer i samråd med utbildnings-

områdesledaren kurser från olika institutioner. Ett viktigt 
verktyg är då de årliga överenskommelsesamtalen mellan 
viceprefekterna vid de olika kursgivande institutionerna och 
program- och utbildningsområdesledarna. 

B. Lunds tekniska högskola 
Då LTH är en del av Lunds universitet så kan vi i princip 

upphandla en kurs från andra fakulteter vilket dock används i 
begränsad mängd. I första hand används institutioner inom 
LTH där det i praktiken inte finns någon konkurrens om att ge 
en kurs inom ett område. 

C. Kungliga tekniska högskolan 
Programansvarig kan be en annan avdelning än den 

traditionella att ge en kurs. Ofta är det då en avdelning på den 
skola som programmet tillhör som tar över kursen, dvs skolan 
”tar hem kursen”, men det kan också vara tvärtom, att en kurs 
flyttas från den egna skolan till en annan skola. 

D. Linköpings tekniska högskola 
Programnämnderna tillhör ingen institution utan ligger 

under fakulteten och kan beställa kurser från en passande 
institution. En institution kan alltså ge kurser på alla fakulteter. 
Olika villkor gäller dock för olika fakulteter. 

VI. VEM BESTÄMMER OM EN NY KURS SKA STARTA ELLER EN 
GAMMAL LÄGGAS NED? 

A. Chalmers tekniska högskola 
Det formella beslutet tas av utbildningsområdesledaren 

(OUL) men programansvarigs åsikt väger givetvis tungt 
liksom att det funnit ett samråd med respektive institutions 
viceprefekt. Mycket ofta medför dock ny kurs en större 
förändring av ett program, och då ska programrådet, bestående 
av utomstående representanter (t.ex. från industri och 
förvaltning) lärare, studieadministratörer och studenter, höras.  

B. Lunds tekniska högskola 
Det är programledningen som föreslår kursutbudet till sin 

utbildningsnämnd. Beslutet sker i två steg. I första steget 
beslutas att kursens skall ges. Varje programledning har 
beredningsansvar för ett antal institutioner. En institution är 
kopplat bara till en utbildningsnämnd. 

I nästa steg beslutas om vilka program som kursen skall ingå 
på. Detta bereds av respektive programledning för att beslutas 
av de aktuella utbildningsnämnderna.  

C. Kungliga tekniska högskolan 
Det är programansvarig som föreslår låsårsplanen för 

kommande läsår efter diskussion i programrådet, som typiskt 
består av PA, programansvarig student, en utbildnings-
administratör och en eller två avnämarrepresentanter. På detta 
sätt kan kurser ersättas på programmet, men det är ändå 
institutionen som avgör om en kurs överhuvudtaget kommer 
att ges. Programansvarigs förslag presenteras i ”gru-rådet” på 
skolan och beslutas av skolchefen. Det är ovanligt att 
programansvarigs förslag inte går igenom.  

D. Linköpings tekniska högskola 
Programmets programplanegrupp ansvarar för att ta fram 

och analysera förslag till nya kurser eller nedläggning av 
gamla. Förslag till förändringar på ett program kommer nästan 
alltid från programplanegruppen. Institutionerna kan också 
komma med förslag vilka då behandlas i programplane-
gruppen. Programnämnden tar sedan beslut. 

VII. VEM KAN GE 100 000 KR I KURSUTVECKLINGSPENGAR 

A. Chalmers tekniska högskola 
Programansvarig genom skriftligt uppdrag till respektive 

institutions viceprefekt. Pengar går till institutionen och 
allokeras vidare genom viceprefektens försorg. Hen utser 
också ansvarig person eller grupp. Programansvarig har i sin 
programbudget (skild från kursbudget som går till kursgivande 
institutioner) i storleksordningen 100 000 – 150 000 att lägga 
på kursutveckling varje år. 

B. Lunds tekniska högskola 
Programledningen får inte ersätta institutionerna. Hela 

anslaget för grundutbildningen ges till institutionerna som 
därmed får ansvara för kursutveckling. Om ett nytt program 
inrättas så kan LTHs styrelse genom ett budgetbeslut ge medel 
för att utveckla programmet. 

C. Kungliga tekniska högskolan 
Det finns inga centrala kursutvecklingspengar. Skolorna får 

kursersättningen och kan fördela den som de vill. Vanligt är 
att skolorna fördelar det mesta till kursgivande avdelning men 
behåller en viss del för skolcentral administration och för 
kursutvecklingsmedel som då kan sökas av lärare på skolan. 
Det är oftast inte så stora medel, normalt betydligt mindre än 
100 000 kronor för en kurs. 

D. Linköpings tekniska högskola 
Kursutveckling förutses ske på institutionsnivå, dvs 

kursersättningen ska räcka även till normal kursutveckling. 
Programnämnden kan ge extra pengar till kursutveckling, då 
handlar det framförallt om projekt som initierats av 
programnämnden/programplanegrupperna exempelvis ny-
utveckling av kurser i samband med nytt program (civil-
ingenjör mjukvaruteknik) eller strategiska satsningar (kurs-
utveckling med anledning av UK-ämbetets utvärdering, 
Ingenjörsprofessionalism på D och U, kurser med mycket 
dålig genomströmning, ny masterprofil). 
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VIII. HUR TILLSÄTTS PROGRAMANSVARIGA 

A. Chalmers tekniska högskola 
Tjänsten som programansvarig för ett civil- eller högskole-

ingenjörsprogram utlyses som en 30 % arvoderad tjänst, och 
vem som helst med fast anställning inom högskolan kan söka. 
Tillsättningen handhas av en anställningskommitté och vice-
rektor för grundutbildning tar det formella beslutet. De senaste 
två tillsättningarna inom KFM-området har i varje omgång 
haft två till tre kvalificerande sökande. 

B. Lunds tekniska högskola 
Tillsättningen av programledare sker av LTH:s rektor på 

förslag från prefekterna. Vilka kriterier som prefekter 
använder när de föreslår namn är inte kända. 

C. Kungliga tekniska högskolan 
Programansvarig utses av skolchefen. Det är ofta inte någon 

konkurrens om dessa poster. Normalt tillsätts de av fast 
anställda lärare som är särskilt intresserade av grund-
utbildningen, men vissa skolor tycker att programansvarig ska 
vara professor, och då kan personens intresse för grund-
utbildningen ofta vara mindre. 

D. Linköpings tekniska högskola 
Programansvarig motsvaras av programnämndens 

ordförande och av ordförandena i de olika program-
planegrupper som bereder ärendena (vice ordförande i 
programnämnden). Dessa lärare är speciellt intresserade av 
grundutbildning samtidigt som många även är aktiva forskare. 

Programnämnden består av lärare som utses genom val av 
alla lärare på LiTH (valberedningen består av prefekterna), av 
studenter som utses av studentkåren och av närings-
livsrepresentanter som formellt utses av dekanus men som 
tillfrågas av nämndordförande. 

På varje institution finns en huvudstudierektor som utses av 
rektor. Övriga studierektor utses av respektive institutions 
prefekt. Hur institutionerna gör är olika. På Institutionen för 
Datavetenskap så har varje avdelning en studierektor som de 
själva utser. Dessutom finns två extra studierektorer, en med 
ansvar för övergripande pedagogiska och didaktiska frågor 
och en med ansvar för examensarbeten.  

Eftersom programnämnden har ansvar för program- och 
kursinnehåll så sker diskussioner kring dessa framför allt inom 
programplanegrupperna och inom nämnden. Båda dessa 
grupper är representativa med ledamöter från flera olika 
institutioner. Därmed är det naturligt att de flesta beslut tas i 
konsensus, även om det kan finnas enstaka avvikande åsikter.  

IX. MOTSVARAS DEN FORMELLA MAKTEN AV DEN 
INFORMELLA MAKTEN? 

A. Chalmers tekniska högskola 
Programansvarig har stor formell makt speciellt om hen i 

kniviga situationer har stöd från utbildningsområdesledaren. 
Det är möjligt, men inte säkert, att programansvariga 
allteftersom tiden gått blivit mer seniora, oftare är professorer 
och sitter på mer forskningspengar vilket också ger dem mer 
informell makt. 

Chalmers kommer nu också att införa ett nytt sätt att fördela 
departementsmedel, med direkta tilldelningar till alla med-
lemmar av fakulteten, vilket kan innebära att program-
ansvarigas roll stärks ytterligare genom ett klarare ekonomiskt 
oberoende från institutionerna. 

Att tjänsten som PA eller UOL ska anses vara en befordran 
visas kanske tydligast av de titlar som används på engelska, 
Head of Programme in X in respektive Dean of Education. 

B. Lunds tekniska högskola 
Programledaren har ingen formell makt. Alla beslut (utom i 

individärenden) fattas av utbildningsnämnderna med program-
ledningen som beredande organ.  

Under de senaste åren har det skett fokusering på att få 
grundutbildningen i ekonomisk balans både för fakulteten och 
institutionerna. Då programledningen inte har deltagit i 
budgetprocessen så innebär detta att både den formella och 
informella makten varit svag. 

Det programansvarig kan påverka är utformningen av 
programmet inom regler som LTHs styrelse beslutar om. Det 
går också att påverka införande av nya delmoment i kurser. 

C. Kungliga tekniska högskolan 
Besluten tas av skolchefen, så programansvarigs formella 

makt är liten. Men en driftig programansvarig med informell 
makt har ändå stora möjligheter att ta och vinna en strid om 
kurser i programmet, men däremot inte om pengar. 
Studierektorerna är de som ofta kan komma i kläm mellan 
utbildningens behov, institutionernas lärarrekryterings-
principer och bemanningsönskemål. 

D. Linköpings tekniska högskola 
Ordförande är inte ensam utan har nämnden bakom sig, och 

det är då lättare att diskutera gentemot institutioner än som 
ensam programansvarig.  

X. TACK TILL 
 Nikola Markovic OUL Björn Åkerman, PA och Carl-Johan 

Franzen, PA,  på Chalmers tekniska högskola har bidraget 
med nyttiga synpunkter. 
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Abstrakt— På denna workshop kommer vi att jobba med en 
process för att förbättra ingenjörsutbildning. Kärnan i denna 
process är en modell för Cross-Sparring där olika utbildningar 
agerar kritiska vänner. Grunden för Cross-Sparring utgörs av en 
självvärdering där utbildningsprogrammet identifierar vilka 
kvalitetskriterier man vill ha hjälp utifrån för att förbättra. En 
del av processen består i att dokumentera Best Practice som man 
kan dela med sig av på en Market Place och genom att koppla 
Best Practice till kvalitetskriterier gör dem effektivt sökbara. 
Utifrån detta underlag kan man sedan hitta lämpliga partners 
för Cross-Sparring. 

Nyckelord — Kvalitet i ingenjörsutbildning, kvalitetsutveckl-
ing, Cross-Sparring.  

I. INTRODUKTION 
TT förbättra kvalitén på högre utbildning ses ofta som en 
nationell angelägenhet. Ett exempel på detta kan vi se i 

den så kallade Modernisation Agenda som lagts fram av den 
europeiska unionen [1] där mål sätts i syfte att förbättra kvali-
tén och relevansen för högre utbildning.  

Denna workshop kommer att behandla kvalitetssäkringens 
roll i högre utbildning och särskilt fokusera på den traditionellt 
svagaste delen i kvalitetsutvecklingskedjan: Hur kvalitets-
granskning leder till kvalitétsutveckling.  

II. KVALITETSRAMVERK

Olika utvärderingsansatser utgör ofta kärnpunkten i 
kvalitetssäkring av högre utbildning. Dessa ger lärosäten möj-
ligheten att granska sina utbildningar genom en kvalitetslins 
och jobba mot förbättringar. Tyvärr är det ofta så att i dessa 
processer hamnar fokus oftare på granskning än kvalitetsför-
bättring. Det blir nästan ett motsatsförhållande mellan gransk-
ning och kvalitetsutveckling [2, 3] och alltför ofta fokuserar 

kvalitetsarbetet på att uppfylla utifrån ställda krav snarare än 
att faktiskt bli bättre. Vi har självklart kvalitetsutveckling på 
våra lärosäten, men kopplingen till kvalitetssystemen är inte 
alltid uppenbar.  

För en hög kvalitet i vår ingenjörsutbildning finns det ett 
behov av en mer integrerad ansats, ett ramverk som samman-
för granskning med utveckling, ett ramverk som kan användas 
för olika utbildningar, olika lärosäten och i olika länder. Med 
ett sådant ramverk skulle vi kunna samarbeta mellan utbild-
ningar, lärosäten och länder i syfte att faktiskt erbjuda bättre 
högre utbildning.  

Vi kommer på denna workshop att utgå från det ramverk 
som utvecklats i ERASMUS+ Projektet QAEMP (Quality 
Assurance and Enhancement Marketplace). I projektet ingår 
åtta partners och den ursprungliga gemensamma plattformen 
var CDIO-samarbetet [4]. De åtta lärosätena är: Reykjaviks 
universitet, Island, Turkus universitet för tillämpad vetenskap, 
Finland, Århus universitet, Danmark, Helsingfors Metropolia 
universitet för tillämpad vetenskap, Finland, Umeå universitet, 
Telecom Bretagne, Frankrike, Aston University, UK samt 
Queens University Belfast, UK. 

III. KRITERIER FÖR KVALITETSFÖRBÄTTRING

Inom QAEMP-projektet utgick vi initialt från de 12 principer-
na som man tagit fram inom CDIO-initiativet [4], men för att 
få en bredare täckning av olika kvalitetskriterier genomfördes 
en omfattande undersökning av vilka kvalitetssystem som 
används  

a) på olika lärosäten
b) i olika nationella kvalitetssystem (dvs UK, Danmark,

Finland, Frankrike, Sverige och Island.)
c) av olika ackrediteringsorgan (tex ABET, Queste-SI)
d) av olika utbildningsramverk (tex CDIO)

QAEMP – En verktygslåda för att utveckla in-
genjörsutbildning med hjälp av kritiska vänner 

Fredrik Georgsson, Umeå universitet  
Juha Kontio, Turun Ammattikorkeakoulu, Finland  

Jens Bennedsen, Aarhus Universitet, Danmark  
Robin Clark, Aston University, UK 

Ásrún Matthíasdóttir, Háskólinn í Reykjavik, Island 
Paul Hermon, Queens University Belfast, UK 

Siegfried Rouvrais, Institut Mines Telecom Bretagne, Frankrike 
Markku Karhu och Katriina Schrey-Niemenmaa, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Finland 

A 
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Från alla dessa källor identifierades nyckelkriterier som disku-
terades i projektet och slutligen enades vi om 28 olika kriterier 
[5] som kan grupperas enligt: 

• Programfilosofi – 1 kriterium
• Programfundament – 4 kriterier
• Lära och undervisa – 5 kriterier
• Bedömning och återkoppling – 2 kriterier
• Färdighetsutveckling – 4 kriterier
• Anställningsbarhet – 2 kriterier
• Forskning – 1 kriterium
• Studentfokus – 4 kriterier
• Lärarutveckling – 2 kriterier
• Utvärdering – 3 kriterier

För varje kriterium formulerades sedan en motivering samt en 
bedömningsmall (Rubric), se Exempel 1. I framtiden kommer 
vi även att lägga till exempel och indikatorer för varje krite-
rium. 

EXEMPEL 1 – MOTIV OCH BEDÖMNING KOPPLAT TILL KRITERIE NUMMER 15: 
FEEDBACK 

15) Feedback is timely, appropriate and formative

Rationale 
An important feature of the assessment process is the provis-
ion of feedback to students on their work. If the feedback is 
timely, appropriate and formative it allows students the op-
portunity to learn more deeply and develop effective skills in 
addressing the assessment tasks they are set. 

Rubric 
Level Description 

5 Evaluation groups regularly review the feedback 
approaches used and make recommendations for 
continuous improvement 

4 Feedback approaches are used effectively in 
courses across the curriculum 

3 Feedback approaches are implemented across the 
curriculum 

2 There is a plan to incorporate a considered ap-
proach to feedback provision across the curricu-
lum 

1 The need to improve feedback provision is recog-
nised and benchmarking of the current appro-
aches is in process 

0 Feedback provision is inadequate or inappropri-
ate 

Utgående från kriterierna utför varje utbildningsarrangör en 
självvärdering med fokus på utbildningsprogram. Inom pro-
jektet genomfördes självvärderingarna i juni 2015. De samlade 
erfarenheterna från dessa var att det tog ca en dag att genom-
föra självvärderingen inkluderande att lista indikatorer, dvs 

korta kärnfulla argument till varför man anser att man ligger 
på den ena eller andra nivån i bedömningsmallen (Rubric). 
Processen med självvärdering utfördes ofta av flera personer 
knutna till programmet och sammantaget uppgavs att arbetet 
med självvärderingen varit givande. 

I självvärderingarna markeras om det var något av de 28 
kriterierna man är särskilt intresserad av att bli bättre inom.  

IV. MARKET PLACE OCH MATCHNING

Självvärderingarna laddas upp på en webplats (cross-
sparring.eu). På samma webplats laddar man också upp sär-
skilt goda exempel på hur man har jobbat med olika kriterier. 
De goda exemplen är kopplade till något av de 28 kriterierna 
och blir på så sätt enkelt sökbara. Webplatsen blir på så sätt en 
mötesplats (Market Place, MP) dit man kan går för att få nya 
idéer kring hur man kan jobba med kvalitetsutveckling, knyta 
kontakter med de som kommit längre än en själv inom ett 
kriterium etc.   

Webplatsen möjliggör också att vi kan matcha utbildningar 
till varandra för att genomföra nästa steg i kvalitetsutveckling-
en: Cross-Sparring. Termen Sparring är lånad från sportens 
värld där en sparringpartner kan ställa upp på en låtsasmatch i 
syfte att man själv ska bli bättre.  

Matchningen utgår från självvärderingarna (Self-
Evaluations, SE) och en lista på M=28 kvalitetskriterier 
(Quality Criteria, QC) varav man har prioriterat en mängd 
kriterier (Priority Criteria, PC). Ett QC mäts på en mognads-
skala enligt Rubric (SQC). De aktiva parterna i SE i MP utgör 
en mängd SES av storlek S. Målet med matchningen är att 
hitta SEi och SEj i SES så att QCj>QCi för alla QC i PCi och 
QCi>QCj för alla QC i PCi. CoI är unionen av PCi och PCj. 
Uttrycket för matchningen blir då [6]: 

SubSES={∀i,j∈MP, m,n∈CoIi,j, ∃SEi≠∅,SEj≠∅: 
SEi.QCm>SEj.QCm ∧ SEj.QCn>SEi.QCn} 

Eller med andra ord: sparringpartners väljs så att styrkor 
och svagheter matchar varandra. Om vi är svaga på ett krite-
rium vill vi sparras mot någon som är bra på det kriteriet och 
ska vi vara sparringpartner vill vi sprida det vi är duktiga på.  

Matchningarna blir givetvis bättre och bättre ju fler själv-
värderingar som läggs in MP, dvs ju större SES blir. Om Sub-
SES är tom efter matchning relaxeras PC, dvs mindre hänsyn 
tas till vilka kvalitetskriterier man har prioriterat till dess att 
man hittar en matchning.  

V. KRITISKA VÄNNER OCH CROSS-SPARRING 
Syftet med matchning är som sagt att hitta en partner som 

kommer att kunna hjälpa dig att bli bättre samtidigt som du 
kan hjälpa denne att bli bättre. De matchande parterna blir 
kritiska vänner som träffas för att dela med sig av sin kunskap.  

Processen att göra detta kallas inom QAEMP Cross-
Sparring, se Fig. 1. I denna process är man partners i syfte till 
ömsesidig förbättring. Processen omfattar brainstormingsess-
ioner där man utgår från den ena eller andra partens behov av 
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utveckling. I och med att den sparrande parten kommer utifrån 
det egna lärosätet, kanske även från ett annat land, har de med 
sig nya perspektiv och kan se verksamheten utifrån med frä-
scha ögon.  

Cross-Sparring processen inleds med att båda parter sätter 
sig in i varandras självvärderingar och den dokumentation som 
hör till denna. För att processen ska bli hanterbart reduceras 
antalet kriterier.  

Båda parter har ansvar för att reflektera och kommentera 
över hur partnern jobbar med de olika kriterierna i syfte att 
identifiera goda exempel som kan föras in på marknadsplat-
sen.  

Fig 1. QAEMP-processen [6]. Lärosäten (Higher Education Institutes, HEI) 
genomför en självvärdering på programnivå som läggs in på webplatsen 
Market Place. I självvärderingen prioriteras vissa kriterier (Priority Criteria) 
och utifrån de prioriterade kriterierna paras olika lärosäten och genomför en 
Cross-Sparring. Bra exempel läggs till databasen för framtida bruk. Lärosätet 
använder erfarenheter från Cross-Sparringen och exempel från databasen i sitt 
eget kvalitetsarbete (Quality Enhancement Iteration). 

VI. LÄRANDEMÅL FÖR WORKSHOP

Efter genomgången workshop kommer deltagaren att 
• ha provat på att utföra en kortfattad självvärdering ut-

ifrån en delmängd av de 28 kriterierna,
• blivit matchad till en partner,
• få jobba med Cross-Sparring-processen,
• ha identifierat goda exempel värda att sprida.

TACK 
Projektet finansieras av Europeiska Kommisionen under 

Erasmus+, Key Action 2 projekt: Grant Agreement Number 
2014-1-IS01-KA203-000172. Mer information om projektet 
kan hittas på cross-sparring.eu.   
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Framtidens ingenjör – ett innovativt sätt att 
välkomna studenter på 

Johan Fredriksson*, Linda Karlsson*, Björn A. Söderström*, Fanny Norlin*, Karin Cherfils-Karlsson, 
Maria Sörensson, and Elisabet Gersbro-Bülow, World Values Initiative*, LTH, Lunds universitet 

 Abstract— I ett samhälle med drastiskt ökande komplexitet krävs nya sätt att lösa utmaningar på. När de 
nya studenterna som antas till universitetet samtidigt har andra drivkrafter än tidigare generationer och 
efterfrågar nytänkande av arbetsliv behöver även vi på universitetsnivå möta denna förändring. Med 
utgångspunkt i teorier om personlig utveckling och studiesocial arbetsmiljö har Studie- och 
yrkesvägledningen vid Lunds Tekniska Högskola i samarbete med World Values Initiative skapat ett nytt 
sätt att välkomna nya studenter på. Framtidens ingenjör är en heldag ledd av äldre studenter där 
personliga värderingar, motivation och drivkraft utforskas genom föreläsningar och upplevelsebaserade 
övningar. Med hög studentmedverkan och interaktivitet i fokus är dagen ett uppskattat inslag under 
mottagningsveckan och har sedan starten 2013 spridits till KTH, KI och Chalmers. 

 Index Terms— Mottagning, motivation, personliga värderingar 

I. BEHOV AV FÖRÄNDRING 

Vårt samhälle står inför en förändring med en 

drastiskt ökande komplexitet som kräver nya 

strategier och organisationsstrukturer. Samtidigt 

ställer många unga idag höga krav på flexibilitet, 

autonomi och meningsfullhet; centrala drivkrafter 

och värderingar som skiljer sig avsevärt från 

tidigare generationer. Ett exempel på detta är 

Universums undersökning FöretagsBarometern, 

som är Sveriges största studentundersökning om 

karriär, arbetsliv och framtid. Här är den största 

kategorin av studentprofiler Idealister, 21 %, 

(Universum Global 2015). Samtidigt finns det ett 

uttryckt behov bland studenter vid Lunds Tekniska 

Högskola att få en ytterligare studiesocial aktivitet 

utöver nollningen. Detta är i linje med Vincent 

Tintos teoretisering kring ökad genomströmning, 

det vill säga att studenter behöver assimilera sig 

både socialt och akademiskt för att stärka 

studenternas framgångar (Seidman 2012).  Vilka 

drivkrafter har nästa generation? Hur kan en 

ingenjörsutbildning ta tillvara på den nya 

uppsättning drivkrafter som nästa generations 

studenter har 

II. EN METODIK FÖR ATT 

VÄLKOMNA FRAMTIDENS 

INGENJÖRER

För att besvara dessa frågor och möta detta behov 

beslutade sig Studie- och karriärvägledningen vid 

Lunds tekniska högskola tillsammans med 

studenter vid Technology Management 

programmet, ett masterprogram i teamwork, 

personlig utveckling och ledarskap, att utarbeta ett 

nytt koncept, en ny metod för att välkomna och 

introducera nya studenter. Resultatet blev en heldag 

där personliga värderingar, motivation och 

drivkrafter står i centrum och utforskas genom såväl 

föreläsningar som upplevelsebaserade övningar. 

När dagen nu genomförts för tredje året i rad är det 

World Values Initiative som tillsammans med 

Studie- och karriärvägledningen står för 

utformningen och genomförandet av dagen. World 

Values Initiative är en studentdriven organisation 

som arbetar för en värld med fler värderingsdrivna 

individer i Lund, Stockholm och Göteborg.  

Konceptet genomförs redan under andra dagen av 

mottagningsveckan. Detta för i ett tidigt skede, 
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innan studenterna hunnit påverkas för mycket av 

nya intryck och studiekamrater, ge studenterna 

utrymme för reflektion och möjlighet att utforska 

frågor som “Varför gör jag det jag gör?”. Målet är 

att skapa förutsättningar för individerna att välja 

den bana de själva vill snarare än den de bör välja. 

Att skapa möjligheter för dem att bli de ingenjörer 

de vill vara snarare än de ingenjörer de tror att de 

förväntas vara. Med värderingsdrivet självledarskap 

som mål genomförs dagen som ett steg på vägen att 

komma dit. 

Dagen består av två delar. Ett förmiddagspass med 

föreläsningar, övningar och diskussioner och ett 

eftermiddagspass där det i år fanns tre 

fördjupningsspår att välja på. Gemensamt för båda 

delarna är att de har en hög nivå av 

studentmedverkan. Dels tillåts och uppmanas de 

nya studenterna att ta plats och vara involverade 

under dagen. Inte minst genom de 

värderingsövningar som bottnar i storytelling som 

är en av dagens höjdpunkter. Dels genom att dagen 

leds av äldre studenter. Med ett personligt 

angreppssätt och en sårbarhet skapas identifikation 

mellan äldre och yngre studenter vilket är 

avgörande för att övertygan ska kunna ske (Burke 

1969). 

Inför årets upplaga av Framtidens ingenjör 

definierades syftet till att: “Väcka en hunger efter 

medvetet självförverkligande och efter att 

tillsammans skapa framtidens ingenjörer, fattar 

du?!” 

Med syftet fanns tre huvudområden som dagen 

cirkulerade kring:  

1. Medvetet självförverkligande där individen

stod i fokus och personliga värderingar

utforskades.

2. Tillsammans skapa framtidens ingenjörer

där fokus låg på gruppen och hur vi kan

arbeta tillsammans för att nå stora mål.

Men även på ingenjörens roll i samhället

och hur den förändrats och förändras.

3. Fattar du?! En uppmaning att ha

självförtroende vilket resulterade i ett

världsrekordförsök där 750 studenter

skapade världens största mänskliga bild av

ett kugghjul.

Rent konkret såg dagen ut på följande sätt. Under 

förmiddagen höll de äldre studenterna i 

föreläsningar kring personliga värderingar, 

motivation, framtidens organisationer och 

förhållningssätt till studier och lärande. Studenterna 

gavs även möjlighet att i smågrupper dela sina 

värderingar, en uppskattad övning som ni under 

workshopen själva ska få känna kraften i. Under 

eftermiddagen fick studenterna själva välja om de 

ville fördjupa sig i förmiddagens teorier, få en 

chans till reflektion med mindfullnessövningar eller 

vara med i ett världsrekordförsök.  

Dagen var mycket uppskattad bland de nya 

studenterna. I utvärderingen uttrycktes en känsla av 

meningsfullhet kring dagen, en ökad trygghet inför 

studierna och en känsla av samhörighet med andra 

studenter (World Values Initiative 2015). Inför 

mottagningen 2015 har dessutom liknande sätt att 

välkomna studenter implementerats på KTH, KI 

och Chalmers. Även där i samarbete med World 

Values Initiative.  

III. DETTA FÅR DU MED DIG FRÅN

WORKSHOPEN

Syftet med workshopen är att ge deltagarna en 

kraftfull personlig självinsikt tillsammans med 

andra samt att öppna upp för diskussion om hur 

utvecklingsinnovation kan främjas inte minst med 
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aktiv studentmedverkan. Upplägget för workshopen 

ger deltagarna: (1) en upplevelsebaserad 

genomgång av delar av innehållet från Framtidens 

ingenjör, (2) en processledd diskussion kring 

behoven hos nästa generations studenter samt (3) 

konkreta och praktiska tillvägagångssätt på hur 

studenter kan frigöras som resurs för 

utbildningsinnovation.  

Studie- och karriärvägledningen vid Lunds 

Tekniska Högskola tillsammans med World Values 

Initiative välkomnar er varmt att medverka och ser 

fram emot att höra era perspektiv på frågan!  
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Abstract—En utbildning i etik som ska träna studenter att 

själva hantera etiska problem måste utgå ifrån klassisk filosofi 
och från etikpsykologisk forskning i problemlösning och 
beslutsfattande. Utbildningen ska koncentrera sig på praktiskt 
arbete och seminarier med egna verkliga etiska dilemman. Målet 
är utveckling av förmågan att lösa etiska problem, tolka och 
tillämpa viktiga principer och regler, och delta aktivt i dialog 
med andra intressenter. I workshopen kommer vi att visa 
metoder, verktyg och övningar som vi använder i våra etikkurser 
för ingenjörer och teknologer. 

Index Terms—Education, Engineering Education, Social 
Implications of Technology, Ethical Aspects. 

I. BAKGRUND 
TBILDNING i etik är mycket viktig för ingenjörer. Enligt 
de av högskoleverket fastställda examensmålen för 
civilingenjörsprogrammen ska studenten kunna visa: 

 -- Förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och 
kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa 
frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklings-
arbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen. 

 -- Förmåga att utveckla och utforma produkter, processer 
och system med hänsyn till människors förutsättningar och 
behov och till samhällets mål för ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt hållbar utveckling. 

 -- Förmåga att i såväl nationella som internationella 
sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper 
klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den 
kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. 

 -- Insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess 
roll i samhället och människors ansvar för hur den används, 
inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och 
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arbetsmiljöaspekter. 
Alla dessa mål innebär hantering av etiska frågor och 

etiska ställningstaganden. Utbildning i etik är följaktligen 
nödvändig men i utformningen av undervisningen är det lätt 
att fokusera på normativa aspekter, etiska riktlinjer och 
överföring av generella principer vilket inte ger önskat 
resultat. Det har visat sig att alltför ensidigt fokus på dessa 
aspekter gör att studenter lär sig upprepa abstrakta regler som 
de sedan inte följer i verkliga livet. Ett fokus på enbart 
normativt innehåll hjälper inte heller när man står inför ett 
etiskt dilemma, det vill säga en situation då det inte finns ett 
uppenbart gott alternativ att välja framför ett dåligt. I en sådan 
situation måste studenten kunna skapa den kunskap den 
behöver för att välja. Studenten måste då ifrågasätta invanda 
föreställningar, utmana ”sanningar” och principer, betrakta 
saker från olika synvinklar. Studenten måste med andra ord 
tänka kritiskt. 

Etikutbildningen inom TekNat-fakulteten på Uppsala 
universitet utgår från filosofisk, psykologisk, pedagogisk och 
lingvistisk teori som ser etik som en process och den etiska 
kompetensen som en förmåga att hantera denna process. 
Fokus är på träningen av förmågan att lösa problem och fatta 
etiska beslut, t ex hantera dilemman, tolka och tillämpa viktiga 
principer och regler, revidera och skapa etiska riktlinjer. 
Lärandet sker i samspel med andra i en social kontext där 
språket är ett psykologiskt verktyg som har en avgörande roll i 
lärandeprocesser, och kunskapsutveckling sker först när 
studenter upplever ett behov av kunskap i en för dem verklig 
situation [1]. 

II. KURS I ETIK

Sedan mer än tio år tillbaka ger vi en kurs i etik för 
studenter inom olika tekniska utbildningar vid Uppsala 
universitet. Kursen utgår ifrån klassisk filosofi och 
etikpsykologi, särskilt forskningen inom etisk problemlösning 
och beslutsfattande. Pedagogiken grundar sig på praktiskt 
arbete och seminarier med egna verkliga etiska dilemman. 
Fokus är på utveckling av förmågan att lösa etiska problem, 
tolka och tillämpa viktiga principer och regler, och delta aktivt 
i dialog med andra intressenter. I kursen använder vi olika 
verktyg och övningar, som kan användas i klassrummet men 
som också är datoriserade och kan användas asynkront och på 
distans, individuellt och i grupparbeten. Kursmålet är att träna 
upp studenternas etiska kompetens; deras förmåga att 
självständigt hantera de etiska frågor de kan möta i sin 
ingenjörsroll på bästa möjliga sätt. 

Vi har lärt oss mycket genom åren och vunnit värdefull 
erfarenhet. I workshopen vill vi dela med oss av våra 

Utbildning för ingenjörer:  
Övningar, verktyg, metoder 
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erfarenheter. Vi vill demonstrera de metoder, verktyg och 
övningar som vi använder i kursen. Målet är att hjälpa andra 
lärare att utveckla sina etikkurser och att lära oss från deras 
erfarenheter. Till dem som är intresserade men inte har haft en 
egen kurs vill vi ge idéer om hur de kan sätta upp en etikkurs 
från början. Ett annat mål är att skapa ett etiknätverk för lärare 
inom ingenjörsutbildningarna i Sverige som inbjuder till en 
öppen diskussion samt erfarenhetsutbyte om hur man 
undervisar om etik till ingenjör- och teknikstudenter. 

III. ETIKUTBILDNING FÖR INGENJÖRER OCH TEKNOLOGER

Om man följer den ovannämnda pedagogiska modellen 
finns det olika möjligheter: 

 -- Orienterings- och introduktionsseminarier av populär-
vetenskaplig karaktär där man kan ta upp aktuella ämnen och 
frågor. 

 -- Diskussion och hantering av etiska frågor inom vanliga 
kurser. 

-- Utbildning och stöd för lärare i de tekniska ämnena. 
 -- Speciell kurs i etik för studenterna där de följande 

delarna bör ingå: 1) Teori, regler, intressenter, problem och 
möjligheter, 2) Pedagogik i form av seminarier, grupparbeten, 
peer-review, 3) Träning av färdigheter, övningar, verktyg, 4) 
Utvärdering av färdigheter. 

IV. MÅL MED WORKSHOPEN

Workshopen kommer att bidra med:  
 -- Orientering i de grundläggande etiska och pedagogiska 

teorierna som är relevanta för etikutbildning för ingenjörer. 
 -- Demonstration av övningar för att träna studenternas 

etiska färdigheter. 
-- Presentation av en modell för etikutbildning. 
-- Kontaktnätverk mellan lärare intresserade i etik för 

ingenjörer. 

REFERENS 
[1] I. Kavathatzopoulos, “Assessing and acquiring ethical leadership 

competence,”  in Leadership through the Classics: leadership and 
management in a changing world - lessons from ancient eastern and 
western philosophy, G. P. Prastacos, F. Wang, K. and E. Soderquist, 
Eds. Berlin/Heidelberg: Springer, 2012, pp. 389-400. 
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Att främja studenternas 

rimlighetsbedömningsförmåga

Francoise Mathieu,* Felix Ho

Ingenjörens uppgift inom yrkeslivet handlar om att lösa problem med hjälp av sina teoretiska kunskaper och 

praktiska erfarenheter. Brist på rimlighetsbedömnings- och verklighetsförankringsförmåga leder till 

allvarliga problem i arbetslivet och är dessutom under utbildningen ett hinder för djup inlärning. 

Denna workshop fokuserar på design av övnings- och examinationsuppgifter som utvecklar 

rimlighetsbedömningsförmågan hos studenterna, med tanke på att sådana uppgifter i mycket hög grad styr 

inlärning både innehållsmässigt och strategiskt. 

Workshopen inkluderar två huvudmoment:

I - Presentation av kontexten + reflektion/diskussion (15 min)

(1) Rimlighet och rimlighetsbedömning: deras betydelse generellt, och specifikt i ljuset av hur Uppsala 

universitet definierar vad som kännetecknar ingenjörsmässighet (2) Konstruktiv länkning och väletablerade 

kunskapstaxonomier (3) Examinationens betydelse för inlärning.

(1) Rimlighet och rimlighetsbedömning

Ramen för reflektionen blir Uppsala universitets definition av ingenjörsmässighet, inkl. vad 

ingenjörsmässighet kännetecknas av och vad den innebär i termer av kunskaper och färdigheter. 

http://www.ibg.uu.se/digitalAssets/142/142784_3ingenjorsmassighet.pdf

Deltagarna kommer att få reflektera kring vad rimlighetsbedömning är och varför det är viktigt, och hur ryms 

detta i kännetecknen av ingenjörsmässighet, samt om det går att prioritera vissa områden av 

ingenjörsmässighet där rimlighetsbedömningsförmåga är mer central än i andra.

(2) Konstruktiv länkning samt utökad Blooms och SOLO taxonomi. Aktiva verb.

Konceptet "konstruktiv länkning " känns säkert igen av de flesta deltagarna, men det är viktigt att ta upp 

detta eftersom en stor del av workshoppen handlar om examination och övningar (som vanligtvis sker under 

lektioner) vilka inte kan behandlas som isolerade kursmoment. 

Blooms och SOLO- taxonomier är väletablerade teoretiska ramar inom vilka vi kan klassificera olika typer 

av kunskaper och färdigheter. Därför kommer vi att kort presentera dessa. Aktiva verb blir en konkret 

verktygslåda som kommer att hjälpa deltagarna att formulera och nyansera frågor/uppgiften i kommande 

övningar.  

(3) Examinationens betydelse för inlärning

• Examination och inlärning: inspiration hämtas från

- Florez Sammons (2013). Översiktsartikeln presenterar ett perspektiv på bedömning där 

design av uppgifter fokuserar främst på studenternas inlärning snarare än 

kompetensmättning. 

- Biggs & Tang (2009). Översiktsartikeln ger perspektiv på hur konstruktiv länkning 
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- påverkar examinationen, hur tänka kring design av uppgifter, och hur bedöma svar.

- "Assessment methods", CELT (Center for Enhanced Learning and Teaching). Presenterar en 

samling av examinationsformer med för- och nackdelar för varje.

• hur/varför vi väljer olika examinationsformer

• hur vi examinerar rimlighetsbedömning?

Denna första del av workshopen förväntas ge deltagarna inspiration och verktyg för design av övnings- och 

examinationsuppgifter som bättre främjar rimlighetsbedömningsförmåga. Detta tillämpas direkt i två 

övningar som görs i mindre grupper. Syftet med dessa övningar är träna på att tillämpa de goda idéerna från 

första delen till riktiga övnings- och examinationsfrågor och att uppnå synergi genom grupparbete.

II - Övningar (35 min)

(1) Identifiera vilka kunskaper och färdigheter som olika typer av uppgifter examinerar (2) Förbättra/skapa 

nya uppgifter som tränar/examinerar just rimlighetsbedömning.

Inspiration till bra examinationsfrågor kommer att hämtas från Sambrias-Rios & Bretz (2009) samt Exley 

(2010).

(1)
Deltagarna kommer i mindre grupper på 2 - 3 personer att få titta på valda examinations/träningsuppgifter för 

att identifiera vilka typer av kunskaper och färdigheter de testar. Denna övning ska ge nya perspektiv vad 

gäller ”higher order thinking skills” (HOTS), samt om styrkor och svagheter för olika typer av frågor som 

används slentrianmässigt eller traditionellt. Vi kommer att tillhandahålla uppgifter som ska diskuteras i första 

hand, men deltagarna kommer att uppmuntras att komma med egna exempel.

Grupperna ska presentera sina analyser och sin syn på frågorna till varandra och diskutera olika åsikter och 

erfarenheter. 

(2)
Sedan kommer grupperna att bearbeta frågorna så att de svagheter som identifierats åtgärdas med syfte att 

inkludera mer rimlighetsbedömningsaspekter. Grupperna kommer också att få arbeta med att skapa nya 

frågor. Detta arbete kommer att presenteras för alla deltagare. I slutet kommer varje grupp att presentera för 

alla vad de kommit fram till samt dela med sig av sina reflektioner och funderingar kring processen.
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Abstract— Thermal imaging with an infrared (IR) camera 
provides a real-time, holistic image of thermal energy transport. In 
this workshop, we engage with open-ended laboratory exercises 
where IR cameras give added value to the understanding of central 
concepts in second year university thermodynamics courses for 
physics and engineering students. 

Index Terms—Engineering education, thermal sensors 

I. LABORATORY EXERCISES IN THERMODYNAMICS 
N traditional expository labs, students usually follow a
given procedure to reach a predetermined outcome in a

cookbook fashion [1]. Expository labs are suitable for 
attaining certain learning goals, such as mastering advanced 
laboratory equipment and procedures. Although, if the goal is 
for students to put their creativity to test or develop conceptual 
understanding, a more open-ended approach might be worth 
considering [2]. These include inquiry approaches, guided by 
students’ own questions, or discovery and problem-based 
approaches, where students are given more autonomy in how 
to investigate predetermined phenomena. The challenge is to 
provide just the right amount of guidance in written 
instructions and in student-teacher interaction, without taking 
away students’ ownership of their learning. 

II. IR-CAMERA ENHANCED EXERCISES

Below, we show a few examples of open-ended IR-camera-
enhanced laboratory exercises from our courses. The 
development of the exercises has been informed by 
educational research in the field [3-6]. 

A. Functionality of heat pumps 
A heat pump allows heat transfer from a system of lower 

temperature to a system of higher temperature – against its 
spontaneous direction – by performing work. The process of 
heat transfer from a colder object to a warmer object is readily 
recognized by students as the functionality of a refrigerator. 
This exercise involves a heat pump with two buckets of water 
that correspond to the heat reservoir and heat sink. A good 
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overview of components and processes is attained with a 
thermal camera, see Figure 1. 

Fig. 1 - A heat pump with a compressor in the center with a low temperature 
heat source (evaporator) to the left and a high temperature heat sink 
(condenser) to the right. The work of the compressor transfers heat from the 
cold to the warm side.  

B. Entropy changes in rubber bands 
Entropy is a concept in thermodynamics that is usually 

challenging for students to grasp. In a typical metal, a 
temperature increase yields an expansion, due to the energy 
added to the crystalline bonds which thereby relax. In contrast, 
increasing the temperature of an elastic rubber band yields a 
counterintuitive decrease in volume, it contracts. The polymer 
molecules behave as springs with a spring constant that 
increases with temperature. In this exercise, IR cameras offer 
the opportunity for precise measurement of the surface 
temperature of the rubber. 

C. Cooling with Joule-Thompson throttling 
Joule-Thomson cooling (commonly known as throttling) 

occurs when a fluid is forced through a porous plug or valve, 
and allowed to expand adiabatically, i.e. with no heat 
exchange with its surroundings. This can be demonstrated by 
releasing gas from a CO2 fire extinguisher, upon which both 
the container and the air in which it expands decrease in 
temperature (see Figure 2). This effect is caused primarily by 
the phase change from liquid to gas state in the container as 
the gas is released, during which energy is required to break 
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bonds in the liquid CO2. Students often fail to recognise the 
centrality of the phase change in the process and may need 
encouragement to move from ideal-gas assumptions to for 
example a van der Waals model approach. 

Fig. 2 – To the upper right one can see a person directing the fire extinguisher 
towards the floor. Upon CO2 release from the fire extinguisher, the floor and 
nozzle temperatures decrease rapidly. 

D. Emitted thermal radiation 
Thermal radiation can be detected either by a pyrometer or a 

thermal camera. To investigate the properties of thermal 
radiation, students are generally referred to start with a 
Leslie’s cube (see Figure 3). This is a metal cube with uniform 
internal temperature, typically from a lamp or boiled water, 
whose surfaces have different material properties. In our lab, 
there are thermometers, pyrometers and thermal cameras 
available for students to make comparisons. Thermal cameras 
have the benefit of measuring an entire area at once, so that for 
example reflections of thermal radiation from objects in the 
surroundings will be visible. 

Fig. 3 - The Leslie’s cube is used to study emission of thermal radiation from 
different surfaces. Here two different surfaces of identical temperature can be 
seen to have very different emission properties. 

E. Thermal imaging 
One of our most open ended exercises involves investigation 

of the IR-camera technology itself. What do you see with 
thermal cameras and what don’t you see? And why is there a 
striking difference to an ordinary visible light camera? Since 
the IR cameras can take two pictures simultaneously (see e.g. 
Figure 4), a thermal as well as a normal photograph, 
comparisons are commonly made between the two to 
understand the differences between them. Students tend to 
study windows, the functionality of which is to let through 
electromagnetic radiation in the visible spectrum, but reflect 
heat radiation in the infrared range.  

Fig. 4 - IR radiation (upper image) can be seen to go through the balloon due 
to the low amount of material that scatters only a small amount of the IR 
radiation in contrast to the effective scattering of visible light. 

III. SUMMARY

We have found IR cameras to be useful in relation to a wide 
range of thermal phenomena. With its explicit focus on 
visualisation of heat radiation and temperature, an IR camera 
inherently turns students’ attention to thermal aspects of the 
surrounding world. We thereby agree with Xie and Hazzard 
that the technology is particularly well suited to open-ended, 
inquiry-based approaches to student labs [4]. However, the 
technology can also be used in conjunction with more closely 
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guided approaches, such as predict-observe-explain, or 
students’ projects running for an extended length of time [5].  

Secondary students have been found to use IR cameras 
largely as a temperature measurement device [5]. Our 
experience with university students, in contrast, is that they 
rather use IR cameras to investigate thermal properties of 
different materials as they interact with electromagnetic 
radiation at different wavelengths. 

IV. OUTLINE AND PROSPECTS FOR THE WORKSHOP

We want this workshop to have implications for the future 
engineering education practice of the participants. The idea for 
the workshop is to show the participants how an open-ended 
laboratory exercise can be performed with little participant 
preparation. It will be shown how a thermal camera can be 
useful for students to develop their conceptual understanding 
in the thermal domain. 

The workshop will consist of two distinct parts. 

A. Introduction to thermal imaging 
The basic functionality of thermal cameras will be quickly 

introduced so that the participants know how to use them. 

B. Smorgasbord of laboratory exercises 
All exercises described above can be tested by the 

participants or demonstrated by the authors upon request. 
Thermal cameras will be available to test the concepts that 
come up during discussions. 
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Abstract—Computer-based technologies can enable new 
approaches to teaching and learning, but that require proper 
pedagogical approaches. Modern devices can, for example, bring 
the world of celestial objects to our fingertips and allow learners 
to engage with virtual environments in new ways. The 
participants of the workshop will experience such a learning 
activity for investigating patterns of planetary and satellite 
motion and get a chance to deepen their understanding of 
Kepler's laws and orbital dynamics through "hands-on" group 
activities on iPads. The workshop will conclude with a discussion 
about the potential of touch-screen devices, such as tablets and 
interactive whiteboards, for the learning and teaching of physics 
and engineering. 

Index Terms—iPad, interactive whiteboard, Algodoo, Kepler's 
laws, orbital motion, student inquiry, kinaesthetic engagement, 
hands-on, astronomy. 

I. INTRODUCTION 
HE use of computer-based technologies in the teaching 
and learning of science requires us to consider many 

different, but interrelated issues. It is not realistic to expect 
that the mere introduction of computer use in education will 
somehow improve learning. The recent OECD report on the 
use of computers in schools [1] reaffirms what educational 
researchers have been saying for a long time. It is not 
technology itself that impacts learning. It is the way we use it, 
that matters. 

In the last decade we have seen an explosion of the number 
of touch-screen devices being used all over the world. 
Interaction with such devices has changed the way we perform 
our everyday tasks, from communication to writing notes and 
playing computer games. In the effort to stay up to date, many 
schools and even whole school systems have made massive 
investments into bringing tablets and interactive whiteboards 
(IWBs) to classrooms [2]. Unfortunately, very often the 
introduction of such technology was not accompanied with in- 
depth, subject-specific teacher training, which often resulted in 
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modest or superficial use of the newly introduced tools, such 
as IWBs. 

In order to come up with ways that a) leverage the 
possibilities of new technologies, b) integrate them into 
discipline-based pedagogy and c) design curriculum materials 
that empower students for investigative and creative activities, 
teachers, curriculum designers and teacher educators must 
take a broad look at the playing field and carefully combine 
content, software and hardware tools, and pedagogical 
approaches in a way that will benefit student learning, while 
avoiding unnecessary or even harmful use of new tools.  

The aim of this workshop is to familiarize participants with 
the IWB technology through a practical example. The material 
used is a result of action research in physics education [3, 4] 
done over the past 4 years, which took as its main aim to 
design instructional materials that will allow students to 
actively and kinaesthetically engage with physics content that 
was, prior to the availability of touch-screen enabled computer 
technology, inaccessible for hands-on exploration. This will 
provide a foundation for a concluding discussion of the 
possibilities offered by this technology. 

II. OUTLINE FOR THE WORKSHOP

The workshop will focus on a learning session where 
participants experience the investigative and creative process 
of exploring orbital motion in the role of students, while 
prompting them at various points during the workshop to 
switch into the role of instructors and reflect on the activities 
from the teacher’s point of view. 

Participants will work in small groups, sharing one or two 
iPads per group, the content of which they will be able to 
project onto a larger screen for other participants to see.  

The workshop will engage participants in activities that 
mirror scientific practice [5]. The workshop is designed on the 
basis of two main principles. First, it considers collaboration 
and social interactions as a key component of scientific work 
and thus also aims to engage participants in collaborative 
inquiry. Second, it strives to provide learners with an 
embodied experience of orbital motion by using the 
possibilities of touch-screen technology to engage the 
participants kinaesthetically. 

The iPads used in the workshop will be equipped with 
Algodoo software. Algodoo (www.algodoo.com) is a 2-D 
physics sandbox environment, which allows the user to create 
customized environments and objects within them (Fig. 1). 

Exploring orbital motion using iPads and 
Algodoo software 

Bor Gregorcic, Staffan Andersson, and Cedric Linder 
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The software is freely available for Windows and Mac 
platforms and is available for purchase from the Apple App 
store for iOS devices, including iPads. Algodoo allows 
students to engage in open-ended investigation, pose their own 
questions, discuss possible answers and use different 
representations in their discussions. 

Fig. 1.  A sequence showing a student creating a hand-drawn planet in 
Algodoo on an interactive whiteboard (IWB), grabbing it, dragging it and 
releasing it into orbit around the Sun. 

There will be a concluding discussion after the learning 
activities where both this specific set-up and general 
possibilities of computer-based technologies will be discussed. 

III. AIMS AND GOALS

The goal of the workshop is to familiarize participants with 
a new perspective on the use of touch-screen devices for 
active learning of science and engineering. They will get to 
know the software Algodoo and experience some of its 
possibilities for use on tablets, IWBs, as well as classic 
computers (using a mouse and a keyboard). The materials that 
will be used in the workshop can serve as an example of a 
possible implementation, which they can replicate or build 
upon and improve. We hope that the familiarization with the 
tools they will be using in the workshop will encourage them 
to start designing their own materials to further engage 
students in creative and investigative activities that mirror 
scientific and engineering practices. 
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Abstract—In this workshop we will share experiences and 

discuss challenges of implementation and operation of project 
courses with teachers and students from several disciplines. 
Looking at the students’ and teachers’ collaborations in the light 
of the definitions of multi- or interdisciplinary, might unveil 
challenges and give directions to possible strategies / 
interventions. The aim of the workshop is to, based on our 
shared experiences, find ways and methods to operate 
interdisciplinary projects in a sustainable way for all parties, 
students, teachers and university.  

Index Terms—interdisciplinary projects, challenges, faculty 
development  

I. INTRODUCTION AND BACKGROUND

A. Engineering education transformation need 
VER the past decades engineering education has gone 
through a transformation. From programs built up on 
single disciplinary blocks in i.e. mathematics, physics, 

chemistry, mechanics, materials, electronics, the engineering 
education has changed to be more integrated between 
disciplines and the learning more activated, via different 
initiatives, e.g. the CDIO Initiative, Problem and/or Project 
Based Learning, PBL, [1], [2]. Integrated is here used in the 
sense that knowledge of single disciplines does not ‘create’ 
an engineer; the field of engineering requires integration of 
the involved disciplines. Activated is used in the sense that 
studies are to be less individual, with more work in 
discussions, teams, projects, problem solving. The 
opportunities of these learning methods are increased deep 
learning and practice of generic skills and abilities.  

The driving forces for the transformation of engineering 
education are based on needs of engineers with ability to 
integrate several disciplines in problem posing and solving, 
and decision making and, maybe most important; with 
generic skills such as communication and leadership, project 
and team work in multicultural settings, critical thinking, 
reflexivity etc. This is verified by feedback from 
stakeholders, e.g. future employers [1].  

Hence, to better prepare our engineering graduates for their 
future profession there is great need of broader project 
courses. This indicates projects where students from different 
disciplinary backgrounds work in teams and solve complex 
tasks together to simulate their future as engineers, in the 
‘safe environment’ as the university can offer.  

Malin Kjellberg, Engineering Education Research, Chalmers University 
of Technology (corresponding author, e-mail: malin.kjellberg@chalmers.se) 

A. Degree of integration - Present status 
Most often the education transformation has resulted 

engineering programs with integrated curricula including a 
couple of project courses each. The integrated curriculum 
could mean collaboration between two to three disciplinary 
courses, e.g. linked assignments and problems in 
mathematics, MatLab programming and mechanics and so 
forth. In the project courses students work in teams and solve 
a problem, present and defend their work in reports and 
presentations. Sometimes they might reflect over their 
teamwork, their individual and co-members contributions, 
and, most often, they receive feedback on their performance. 
The projects could consist of design-build-test, DBT, or 
research related tasks. 

B. Increased degree of integration and collaboration 
Industries’ need of engineering graduates well trained for 

their future profession call for an even higher degree of 
integration. This integration requires increased collaboration 
at teacher and student levels cross disciplines. These projects 
are rare, but existent, see specific examples from Chalmers 
below. 

This discussion requires more precise definitions of 
different kinds of disciplinary collaboration. 

II. A BRIEF NOTE OF DISCIPLINARY TERMS

In relation to educational programs, Meeth [3] has defined 
the different – disciplinary terms as follows:  

Multidisciplinary programs – “involve faculty from 
several disciplines, each of which offers a different 
perspective on a common question or theme. Each discipline 
contributes its own knowledge or approach with no attempt 
to integrate or interrelate ideas.”  

Interdisciplinary programs – “involve an attempt to 
integrate the contributions of several disciplines to a 
problem.” Hence the term, “integration in interdisciplinary 
studies” needs an explanation;  

Integration in interdisciplinary studies - “bringing 
interdependent parts into harmonious relationship. It involves 
relating part to part, part to whole and whole to part.” 

In this workshop we relate these concepts to collaboration 
within projects. 

Tom Adawi, Engineering Education Research, Chalmers University of 
Technology (e-mail: adawi@chalmers.se) 

Implementing interdisciplinary projects in 
engineering education –  

challenges and opportunities 
Malin Kjellberg, Tom Adawi, Engineering Education Research, Chalmers University of Technology 
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III. EXAMPLES AND EXPERIENCES FROM CHALMERS

At Chalmers we have implemented quite a few project 
courses within our engineering programs training generic 
skills in a progressive ways through the grades. We also have 
a small number of interdisciplinary projects. Students solve 
system biology problems designing intelligent machines, 
build formula-one cars or autonomous cars and compete in 
student design competitions like iGEM, Carolo Cup and 
Formula Student. We attended the Solar Decathlon with a 
solar-powered house in 2013, a project we would like to 
incorporate in our educational programs in architecture, civil 
and electrical engineering again, but right now find 
difficulties to start up and integrate. The last few years we 
have offered the students a master thesis within Challenge 
Lab. In Challenge Lab, the intention is for the students to 
work as change agents together with stakeholders in industry, 
academia and society solving a well-defined task addressing 
sustainable development challenges in the Swedish West 
Coast region.  

The interdisciplinary projects are run as courses hosted by 
one program and encourage students from different 
engineering programs to apply; e.g. to build electrical 
formula cars there is a need for students within industrial 
design, mechanical areas as aerodynamics, vehicle dynamics, 
materials, drivetrain and electrical for motors and energy 
storage. 

The courses are popular, receive quite many student 
applications and are becoming increasingly established and 
recognized by future employers in industry / society. The 
recognition and the positive support, often leading to 
collaboration in many ways between industry and the project, 
mean a lot for the educational programs that host such a 
project and are prerequisites for long term operation. 

However, there are many challenges, whether we look at 
the ‘one program projects’ or the interdisciplinary projects. In 
the ‘one program projects’ we have had issues with split 
courses, where the technical and communication activities are 
experienced by students as separate. In the interdisciplinary 
projects, we have had difficulty with composition of teacher 
teams cross disciplines, and to involve proper training and 
assessment within generic skills. In this workshop we would 
like to focus on the larger interdisciplinary projects and find 
better methods for their operation in a sustainable way. 

IV. PROBLEM STATEMENT / ISSUES

Looking at our experiences of degrees of success in project 
and course, in the light of the defined disciplinary terms 
above, we see one important influential factor: the nature of 
collaboration. This refers to the teacher- and student teams’ 
internal collaborations as well as the collaboration between 
the students and teachers. 

-How does multi- and interdisciplinary teacher 
collaboration influence the student project- and team-
work?  
-What are the benefits and challenges? 
-How does multi- and interdisciplinary student 
collaboration influence the project- and team work?  
-What are the benefits and challenges? 
-How are they related? 

-How do we measure progress and how do we develop 
strategies to improve? 
-How do we reach sustainability in operation of integrated 
interdisciplinary project courses? 

V. WORKSHOP OBJECTIVES AND ACTIVITIES 
In this workshop we will share experiences of integrated 

interdisciplinary project courses. The aim is to discuss 
challenges, mainly from a teacher perspective, and to find 
strategies to run these courses in a sustainable way for all 
parties involved. After a short introduction, where we 
describe the background and experiences from Chalmers, 
participants will work in small groups of 3-5 persons, with 
the problem issues above to define and decide on the most 
important challenges. Then we switch to be creative 
innovative in our ways to find and/or design 
strategies/interventions to address them. The workshop ends 
with a final discussion aiming at a summary listing the most 
important challenges and their interventions. 
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Abstract—Reflection is a key part of both professional and 
educational development. This conference workshop introduces 
the LEGO Serious Play method for reflection to engineering 
educators. This method has been used for previous workshops by 
the authors and some results from these are presented as part of 
this paper. Workshop participants are familiarized to the method 
through a number of introductory exercises. Participants and 
workshop leaders then use the method to facilitate an inventory 
of relevant areas to represent for further discussion. The 
workshop is concluded with a discussion on how the method can 
be used for both educational development and learning in 
engineering education. 

Index Terms— Reflection, Engineering education, LEGO 

I. INTRODUCTION 
EFLECTION is a key part of professional 
development and practice [1]. Collaborative 

reflection and discussion is often mentioned as the 
most valuable part in evaluations of professional 
development workshops we have been involved in. 
At the same time many participants mention that 
they lack efficient tools and methods to support 
their reflection.  

One creative method for reflection is LEGO 
Serious Play. This method was introduced by the 
LEGO company in 1996 as a way to encourage 
engagement, creativity and playfulness during 
meetings. Participants utilize building blocks to 
represent and discuss different issues. Figure 1 
gives an example on how this can look. Participants 
use both direct and metaphorical representations to 
visualize what is on their mind. This results in direct 
and easily accessible models that can be discussed 
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by other participants. Numerous companies and 
organisations, such as NASA, Google, Red Cross 
and LEGO themselves, have used the method.  

The method has also been used in the field of 
education. It has been used to enhance discussions 
about development [2] and facilitate student 
learning, especially regarding creative and reflective 
thinking [3]. The method has also been used to 
explore physics teachers view about their own role 
as teachers [4]. The goal with this workshop is to 
explore how the method can be utilized in 
engineering education. 

II. OUTLINE FOR THE WORKSHOP

The workshop will consist of three distinct parts. 

A. Introducing the method 
Different practical exercises will be used during the 
first part of the workshop to familiarize the 
participants to both the method and each other. 

Pieces of engineering education -  
Reflection with LEGO Serious Play 

Jannika Andersson Chronholm and Staffan Andersson 
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Fig. 1.  A sample scenario being built and discussed by a group of 
participants at a previous workshop. One participant is using a mobile 
phone for documentation. 
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B. Problems of engineering education 
The focus of the second part of the workshop is 

potential problem areas of engineering education. 
The participants will use the LEGO Serious Play 
method to identify and express problem areas 
within contemporary engineering education, both 
individually and in groups. 

C. Using the method for engineering education 
Participants and workshop leaders will discuss 

how the method can be utilized in engineering 
education during the last part of the workshop. This 
will both be discussed in relation to problems 
identified during the second section and in more 
general terms. 

III. SOME RESULTS FROM PREVIOUS WORKSHOPS

We present two areas that have been represented 
and discussed at previous workshops to exemplify 
usage of the LEGO Serious Play method. 
Participants at these workshops were engineering 
educators and agreed, during the workshop, to share 
their constructions. The guiding question for these 
workshops was identification of and discussion 

about problematic aspects of the practice of 
university instructors. 

A. The distant students 
Many engineering educators experience a large 

distance between themselves and their students. 
This is especially pronounced in constructions of 
those teaching courses during early years with 
numerous participants. Figure 2 shows an especially 
graphic representation of this distance, as built by a 
previous workshop participant. Other ways used to 
represent this was large lecture rooms where a 
multitude of students where represented as bricks or 
lecture theatres with a long separation between 
lecturer and students. These representations raised 
the issue on if, and in that case how, this distance 
can be bridged and provided the background for a 
constructive discussion. 

B. The many roles of academic staff 
A second theme emerging from the workshops 

are the many different roles of academic staff. 
Participants express that they are, among other 
things, teachers, researchers, writers and colleagues. 
One example of how this can be represented is 
shown in Figure 3. This participant has built four 
connected scenes representing different aspects of 
the professional role.  

The major problem expressed by the participants 
in relation to these multiple roles is that others they 
interact with rarely are aware of the whole picture. 

Fig. 3.  A sample scenario being built and discussed by a group of 
participants at a previous workshop. One participant is using a mobile 
phone for documentation. 

Fig. 2.  This scene relates to the distance between a lecturer and the 
students, both of which are using mobile phones. The distance is 
physically represented by a transparent screen. 
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 Others assume that the participants only have one 
responsibility and can devote their whole working 
time to this, whereas the participants reality usually 
is much more complicated. Scenes about this theme 
provided a background for discussions on how to 
communicate with students and colleagues. 

IV. IMPLICATIONS FOR PRACTICE

Our goal is that this workshop will have 
implications for the future engineering education 
practice of the participants. 

A. A tool for reflection and development 
The participants will raise different issues about 

engineering education during the workshop. These 
will be discussed and increase participant 
awareness. Some actions might also be suggested 
during discussions. This will also prepare the 
participants for using this method for reflection and 
development. 

B. A tool for engineering education 
Most participants suggest different ways to use 

the method in their teaching during the conclusion 
of the workshop. One chemistry instructor 
suggested using the building bricks to discuss 

different representations of knowledge, for example 
when describing the building blocks of matter. 
Many teachers suggested using the bricks to 
connect to reality, especially when introducing a 
subject. Figure 4 shows an example from a course 
introduction where students built representations of 
a sustainable society. This scene shows what 
aspects, such as energy utilization, the students 
deemed most important in a sustainable society. 

C. Encouraging creativity 
This method has been shown to encourage 

participant creativity. It is therefore quite possible 
that participants will raise new ideas and suggest 
other implication and applications of this method. 
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Fig. 4.  A group of students built this representation of a sustainable society with a special focus on energy issues. 
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Abstract— Adjungerade professorer har funnits i Sverige i 

drygt 30 år. Det finns dock få studier om vad de adjungerade 
professorerna bidrar med och särskilt deras bidrag i utbildningen. 
Syftet med den här studien har därför varit att öka kunskapen om 
personrörlighet mellan akademi och omgivande samhälle.  

Studien visar att det sällan finns uttalade förväntningar på vad 
den adjungerade professorn ska uträtta under sin tid som 
”gränsgångare”. Varken lärosäte eller företag är tydliga med att 
formulera och/eller formalisera förväntningar. Intervjuerna visar 
också att förväntningarna skiljer sig åt; lärosätena förväntar sig 
att den adjungerade professorn ska bidra till forskningen och 
företagen vill komma närmare studenterna och utbildningen.  

Ett fokusområde i studien har varit de adjungerades roll i 
utbildning, särskilt avseende deras roll i utveckling av 
ingenjörsutbildning. Med ett enda undantag är utveckling av 
utbildning inte någon framträdande arbetsuppgift för någon av de 
intervjuade adjungerade professorerna. En slutsats från studien 
är att det sannolikt är mycket svårt att skifta balansen i de 
befintliga adjungerade professorernas arbetsuppgifter mot mer 
utbildning, däremot är det fullt möjligt att definiera detta som 
tydliga arbetsuppgifter vid rekrytering av nya adjungerade 
professorer. 

Index Terms—Adjungerade professorer, kunskapsöverföring, 
personrörlighet, samverkan  

I. INLEDNING 
ERSONRÖRLIGHET har av många lärosäten
uppmärksammats som ett sätt att öka kunskapsöverföringen 

mellan akademi och det omgivande samhället. Vissa lärosäten 
har t.o.m. utvecklat strategier för hur denna typ av samarbeten 
kan stärka det egna lärosätet. Ett exempel är KTH som har satt 
upp ett mål i sin utvecklingsplan för 2013-2016 att fördubbla 
antalet adjungerade professorer [1]. 

I en tidigare studie [2] av adjungerade professorer på KTH 
angav arbetsgivarna i huvudsak tre motiv till varför dessa 
personer får använda en del av sin arbetstid för att vara på KTH. 
Motiven var i korthet: 

- Kapacitetshöjning: bättre förutsättningar för förnyelse och 
innovation genom tillgång till akademiska nätverk.  

- Kompetensbyggande: utveckla och behålla kvalificerade 
medarbetare och knyta värdefulla kontakter med framtida 
medarbetare. 

Per Fagrell, Teknikföretagen/KTH (corresponding author phone: +46 8 782 
09 86; e-mail: perfag@kth.se).  

Lars Geschwind, KTH (e-mail: larsges@kth.se). 

- Kunskapsvinnande: överföra kunskap som underlättar 
innovationsarbetet. 

Det första och tredje skälet kan kopplas till företagens egen 
forskning och innovation, det andra skälet har en större 
koppling till högskolans utbildning. Det finns dock inte mycket 
material framtaget som djupare belyser denna koppling mellan 
adjungerad fakultet och utbildning.  

Kunskapsöverföring och personrörlighet diskuteras ofta med 
utgångspunkten att ny kunskap ”produceras” vid lärosäten och 
behöver överföras till omvärlden. Denna studie utgår från 
personrörlighet i form av adjungerade personer som ett sätt att 
underlätta kunskapsöverföring mellan akademi och industri, 
och att kunskapsöverföring sker i bägge riktningar. Denna 
utgångspunkt ligger i linje med det som Gibbons et al [3] 
beskriver som Mode 2, dvs. att ny kunskap kan produceras på 
många ställen, inte bara inom akademin. 

Till diskussionen om kunskapsöverföring och 
kunskapsproduktion kan man lägga konceptet “det 
entreprenöriella universitetet”, utvecklat av bl.a. Burton Clark 
[4]. Enligt Clarks kriterier för ett entreprenöriellt universitet kan 
de adjungerade bidra dels genom att vara en del av lärosätets 
utåtriktade verksamhet i sin roll som adjungerad och 
gränsgångare. Dels kan de bidra till universitetets behov av en 
diversifierad bas för intäkter, antingen med medel från det egna 
företaget eller genom att medverka i framgångsrika 
ansökningar som ger universitetet ökade intäkter.  

II. ADJUNGERADE PROFESSORER DÅ OCH NU

A. Adjungerade professorer – en historisk tillbakablick 
För många i dagens högskolevärld har adjungerade 

professorer alltid funnits. Men det är en förhållandevis ung 
företeelse med bara drygt 30 år på nacken. Flera statliga 
utredningar på 1950- och 1960-talet förutsade en expansion av 
högre utbildning i Sverige [5], [6]. Utredningarna påpekade att 
expansionen skulle bli mycket svår att genomföra med 
tillgängliga resurser. Doktorsutbildningen utpekades som en 
nyckel till fortsatt expansion av utbildningssystemet och det 
föreslogs därför att externa resurser skulle komma in i det högre 
utbildningssystemet genom att erfarna forskare utanför 
akademin skulle bli deltidsanställda på universiteten. 
Kompetenskraven skulle vara samma som för ”ordinarie” 
professorer och titeln, för den begränsade tid som uppdraget 

Anders Jörnesten, VINNOVA, tidigare KK-stiftelsen (e-
mail:anders.jornesten@vinnova.se). 

Studien har finansierats av KK-stiftelsen och gjorts i samarbete mellan 
Teknikföretagen och KTH. 
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gällde, skulle vara professor [7]. 
Efter ett antal års diskussioner introducerades en ny sorts 

professor i Sverige – den adjungerade professorn. Först på prov 
från mitten av 70-talet, men 1983 blev den permanent. 
Förebilder hämtades från Nederländerna där universitet och 
tekniska högskolor utvecklat ett framgångsrikt samarbete med 
tekniskt avancerad industri. En viktig del i detta samarbete var 
erfarna industriforskare som tillbringade en del av sin arbetstid 
på ett universitet där de framförallt handledde doktorander [8]. 

B. Adjungerade professorer – situationen idag 
Redan från starten har det varit flest adjungerade professorer 

inom områdena medicin och teknik (Ibid.). Två försök till 
inventeringar av antalet adjungerade personer på svenska 
lärosäten gjordes 2011 och 2013 [9], [10]. Inventeringarna 
pekar på att totalt cirka 1 100 personer är adjungerade 
(adjungerade universitetsadjunkter, lektorer, professorer och 
liknande) på svenska lärosäten. Av dessa är knappt 300 
adjungerade professorer inom naturvetenskap och teknik, se 
figur 1. Som en jämförelse finns det cirka 6 200 “vanliga” 
professorer på svenska lärosäten [11].  

En adjungerad professor utses och anställs av lärosätet för en 
begränsad tid som inte får överstiga 12 år enligt HF kap.4 §11 
[12]. Anställningen av den adjungerade professorn ska föregås 
av en sakkunniggranskning för att bedöma den sökandes 
vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. Kompetenskraven 
på en adjungerad professor ska vara desamma som för en 
”vanlig” professor, men det är vanligt att den pedagogiska 
skickligheten bedöms på andra meriter än de traditionellt 
akademiska. 

Det normala är att lärosätet inte betalar någon lön till den 
adjungerade professor, utan den huvudsakliga arbetsgivaren 
fortsätter att betala full lön. Man har alltså en deltidsanställning 
på lärosätet men med noll kronor i lön. Det är på detta sätt som 
”funktionen” adjungerad professor i huvudsak finansieras och 
som gör att en adjungerad professor kan ses som en extra resurs 
för ett lärosäte, låt vara på marginalen.  

Arbetstiden som en adjungerad professor tillbringar på 
lärosätet varierar, vanligast är 20 procent, men det kan vara 
både mer och mindre. Med 20 procents tjänstgöring på lärosätet 
bidrar alltså en adjungerad professor med resurser  motsvarande 
0,6 manår under en tre-årsperiod, vilket verkar vara ett vanligt 

tidsperspektiv för en första utnämning till adjungerad professor. 
För de allra flesta förlängs adjungeringen och bidrar på så sätt 
ytterligare till lärosätets verksamhet. 

Den ursprungliga tanken när adjungerade professorer först 
kom på tal var ju som redan nämnts att förstärka handledningen 
av doktorander. Detta verkar ha förskjutits mer mot ren 
forskning redan under provperioden i mitten av 1970-talet [8]. 
Studier idag av anställningsordningar och tillhörande 
policydokument på olika lärosäten ger inga egentliga ledtrådar 
till vad adjungerade professorer förväntas arbeta med under sin 
tid på lärosätet. En allmän fras som återkommer i olika varianter 
är att den adjungerade professorn ska ha en kompetens ”av 
särskild betydelse” för lärosätet [13], [14]. I vissa dokument 
hittar man allmänna formuleringar om vad den adjungerade 
professor förväntas bidra med och de två vanligaste 
komponenterna där är a) nya idéer och b) värdefulla kontakter 
utanför akademin. 

Som ett komplement till den intervjustudie som beskrivs 
nedan så har vi gjort en enkel enkät till 28 lärosäten. 
Undersökningen syftade till att ta reda på vilka avtal som 
tecknas mellan den adjungerades huvudsakliga arbetsgivare 
och lärosätet och eventuellt den adjungerade själv i form av 
innehållet i den adjungerades tjänst och funktion på lärosätet. 
Resultatet varierade och. hälften av de som svarat tecknar avtal 
om tjänsteinnehållet, hälften gör det inte. I de fall där ett avtal 
skrivs så är det även där en blandning över vilka som är 
avtalsparter. En majoritet skriver avtal mellan lärosätet och 
företaget, några skriver avtal mellan alla tre parter medan 
endast ett lärosäte anger att de skriver avtal om tjänsteinnehåll 
mellan lärosätet och den adjungerade, utan företagets 
inblandning.  

III. METOD

Undersökningen genomfördes i form av a) dokumentstudier 
samt b) semistrukturerade intervjuer. Två lärosäten i Sverige, 
KTH och Mälardalens högskola (MDH) valdes ut för att kunna 
jämföra, kontrastera, komplettera och exemplifiera. De två 
utvalda lärosätena ska dock inte ses som representativa för hela 
högskolesektorn.  

Skälen till urvalet av lärosäten är flera, men kan 
sammanfattas med att både KTH och MDH anses ligga i 
framkant när det gäller samverkan med omgivande samhälle. 
Båda lärosätena tecknar exempelvis långtgående 
samverkansavtal med företag och organisationer. 
Personrörlighet är ofta ett inslag i denna samverkan. KTH och 
MDH kontrasterar också varandra på ett bra sätt i och med 
skillnaden i storlek och därmed omfattningen av adjungerade 
personer. I början av oktober 2014 hade KTH 62 adjungerade 
professorer medan MDH vid samma tidpunkt hade 12 st. 

Sammanlagt har 31 intervjuer gjorts i denna studie, 22 på 
KTH och 9 på MDH. Intervjupersonerna kan grupperas i de fyra 
kategorierna adjungerade professorer, ledningspersoner på 
lärosäten, ledningspersoner på samverkande företag samt 
administration på lärosäten. Studien har pågått under januari – 
oktober 2014. 

Teman i intervjuerna var exempelvis: 
- Förväntningar från intressenter på den adjungerade 
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Fig. 1.  Antal adjungerade individer vid svenska lärosäten fördelade på 
anställning och vetenskapsområde (Samhällsvetenskap/Humaniora (HS); 
Konst; Medicin/Vård samt Teknik/Naturvetenskap (Teknat) [13]. 
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professorn 
- Förväntningar från den adjungerade professorn 
- Nuvarande arbetssituation för den adjungerade professorn 
- Intresse och vilja att arbeta med utveckling av 
ingenjörsutbildning 

IV. RESULTAT

A. Om olika förväntningar på de adjungerade 
Varken KTH eller MDH uttrycker några specifika 

förväntningar på de adjungerade professorerna, åtminstone inte 
så att det kommer i uttryck i några avtalsskrivningar eller 
liknande. Personer i ledningsposition på båda lärosätena talar 
om förväntningar i allmänna ordalag. Den adjungerade 
förväntas, där det passar, att komma in med nya influenser, nya 
idéer, nya kontakter och nätverk och ska kunna vara en 
handledarresurs för doktorander och vissa fall även 
examensarbeten. Gästföreläsningar förekommer ofta i dessa 
förväntningar också. Med andra ord lite av varje utan någon 
uttalad plan varken på övergripande nivå eller på individnivå.  

Vid analys av det empiriska intervjumaterialet så 
framkommer en relativt samstämmig förväntan, både på KTH 
och MDH, att den adjungerade professorn först och främst är 
en forskare som förväntas bidra med sin kompetens i befintliga 
och nya forskningsprojekt. Inte minst det senare verkar vara en 
tydlig roll för många adjungerade professorer, dvs. att 
medverka med både idéer och kontakter i ansökningar om nya 
forskningsprojekt. 

Företagen är mycket tydligare med att det är högskolans 
utbildning och dess studenter som är i fokus. Flera av 
företagspersonerna uttalar detta tydligt och många adjungerade 
har med sig ett uttalat eller outtalat uppdrag att knyta kontakter 
med de bästa studenterna för framtida rekrytering. En 
adjungerad säger:  

”Jag kände att mitt uppdrag var att öka kontakten, 
identifiera bra studenter och underlätta exjobb.” 

Men samtidigt säger samma adjungerade professor: 
”Ja, jag var ju den första adjungerade professorn (på 
företaget), och jag tror inte att man egentligen hade 
sådär jättemycket idéer om vad jag skulle göra 
egentligen. Sen tror jag det har vuxit efterhand, man 
börjar inse värdet.” 

De adjungerades egna förväntningar på vad adjungeringen 
ska innebära är förstås väldigt olika, men en gemensam sak för 
många, oavsett lärosäte, är en förväntan att få fördjupa sig i 
frågor som man inte hinner med på sitt ordinarie arbete. 
Adjungeringen är en möjlighet att förkovra sig, fördjupa sig 
eller få perspektiv på det ordinarie arbetet. Några av de 
intervjuade ser även karriärmässiga vinster med adjungeringen, 
men de flesta betonar den intellektuella stimulansen och 
tillfredsställelsen att ha en formell koppling till akademin. Den 
adjungerade professorn går en balansgång mellan olika, oftast 
outtalade förväntningar. 

B. Om adjungerades faktiska arbetssituation 
I diskussionerna om hur de adjungerade faktiskt fördelar sin 

tid på lärosätet framträder framförallt två olika spår. För en stor 

del av de adjungerade innebär tiden på lärosätet att man är 
involverad i den akademiska kärnverksamheten, 
”produktionen”, vilket betyder att man själv forskar, handleder 
och undervisar. Det är dock inte den enda rollen som 
framträder. En del adjungerade beskriver också sin roll som 
facilitatorer, dörröppnare eller kontaktförmedlare. I synnerhet 
gäller detta adjungerade personer som har ledande uppgifter vid 
sina organisationer. 

Grovt sett går det att kategorisera de adjungerade 
professorerna både i form av vilken bakgrund eller position de 
har i sitt företag samt vilken roll de har som adjungerad 
professor. Detta kan sammanfattas med att om en adjungerad 
professor är expert eller specialist på sitt företag så är 
huvudsysslan inom akademin forskning och forskarutbildning 
och har man en roll som generalist eller chef på sitt företag så 
blir den akademiska rollen mer som facilitator och 
nätverksbyggare/kontaktskapare inte minst vid arbetet med att 
söka forskningsfinansiering från olika finansiärer. Denna 
kategorisering bekräftar i allt väsentligt den uppdelning som 
Broström & Johansson gjorde i sin nulägesanalys 2011 [2]. 

I vissa fall är den adjungerade professorn idag den andra eller 
t.o.m. den tredje generationens adjungerade professor på den 
institution som man sitter på. Ibland, men inte alltid, dessutom 
från samma företag. Men rollfördelningarna kan ändå vara 
outtalade; man har oftast inte tyckt sig behöva formalisera 
innehållet i den adjungerades tjänst, det är ju en tradition som 
fortsätter. 

Som en naturlig följd av de ofta outtalade förväntningarna 
som beskrivits ovan, så har arbetsuppgifterna och 
arbetsfördelningen för den adjungerade oftast växt fram med 
tiden. En adjungerad säger följande:  

”Det blev denna uppdelning efter hand, det fanns inte uttalat 
från början. (Jag) är nöjd med fördelningen och kan styra rätt 
bra själv.”  

C. Adjungerades roll i ingenjörsutbildningen 
De allra flesta adjungerade professorer är inblandade i 

utbildningen på grundläggande eller avancerade nivå. De 
vanligaste inslagen är gästföreläsningar, där uppdraget förstås 
är att bidra med ämnesmässig relevans, men minst lika viktigt 
att bidra med en verklighetsförankring och en touch av livet 
efter studierna. Det förekommer även att adjungerade 
professorer handleder och/eller förmedlar examensarbeten. Den 
begränsade tiden som adjungerad professor bidrar till att 
engagemanget i utbildningen oftast begränsas till dessa 
uppgifter. Några få uttrycker ett intresse av att vara mer 
inblandade i utbildningen i form av kursansvar och liknande, 
men en stor majoritet ser inte att tiden skulle räcka till för ett 
större engagemang.  

Någon enstaka av de intervjuade personerna har varit 
inblandad i att utveckla kurser och program. Men totalt sett på 
KTH och MDH finns bland de adjungerade professorerna en 
begränsad vilja (och möjlighet) att omprioritera sina nuvarande 
arbetsuppgifter till att innehålla mer av karaktären utveckling 
av grundutbildning. På MDH finns ett intressant undantag i 
form av en adjungerade professor som har som specialuppdrag 
att ta fram en ny utbildning på avancerad nivå. Mälardalens 
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högskola är därmed kanske det första lärosäte som har anställt 
en adjungerad professor med en så tydlig inriktning mot 
utveckling av utbildning, men det finns inget som hindrar andra 
att göra likadant. Noterbart är att i övrigt verkar inte de 
adjungerade professorerna på MDH ha någon tydlig roll i 
utbildningen.  

På frågan om adjungerad fakultet skulle kunna ha en särskild 
roll i utvecklingen av utbildningarna svarar KTH i avvaktande 
ordalag. Man menar att utbildningen tillhör en del av lärosätets 
verkliga kärnverksamheter som man inte kan eller vill lämna 
ifrån sig ansvaret för till de adjungerade professorerna. 
Resonemanget kan tyckas lite märkligt, både för att de 
adjungerade professorerna alldeles uppenbart är ämnesmässigt 
kompetenta, är anställda på KTH och att de kommer med ett 
avnämarperspektiv som borde vara värdefullt att ha med sig i 
utvecklingen av yrkesutbildningar. Kan det vara så att tanken 
att blanda in de adjungerade i utvecklingen av utbildningarna är 
ny och oprövad och därmed svår att ta till sig? Det kan också 
vara så att det relativt sällan sker några stora utvecklingsarbeten 
av utbildningarna på KTH utan att de ständigt utvecklas i små, 
små steg som inte märks på samma sätt som resonemanget ovan 
antyder.  

V. SLUTSATSER 
En första slutsats från studien är att adjungerade professorer 

är en värdefull, men ännu inte fullt utnyttjad resurs i det svenska 
akademiska landskapet. De adjungerade professorerna kan 
bidra till ett lärosätes profilering och utveckling, exempelvis 
mot ett entreprenöriellt universitet, och som aktiv, levande del 
i kunskapsöverföringen från och till akademin. På samma sätt 
kan den adjungerade professorn exempelvis bidra till sitt 
företags kunskapsprofil och som kontakt- och nätverksskapare. 
Men både lärosäte och företag är dåliga på att formalisera krav 
och förväntningar på den adjungerade professorn och kan 
därmed inte uttrycka hur de adjungerade professorerna 
strategiskt och långsiktigt kan bidra till kunskapsöverföring och 
profilering. Studien visar att bägge parter börjar inse värdet av 
detta, men de har inte hittat formerna för det. 

Den adjungerade är själv oftast nöjd med sin fördelning av 
arbetsuppgifter och hur dessa har växt fram. Det beror 
förmodligen på att man har kunnat påverka denna fördelning 
tack vare eller kanske på grund av tidigare nämnda brist på 
uttalade förväntningar. Återigen skulle en viss formalisering av 
förväntningarna hjälpa alla tre parter att se vad adjungeringen 
kommer att innebära. Det finns dock en balans mellan vad en 
uppifrån formulerad förväntan innebär och vad den upplevda 
nöjdhet som det egna ansvaret över sin arbetssituation 
uppenbarligen innebär. 

En negativ konsekvens, men en nödvändig sådan, med att 
formalisera förväntningarna från bägge parter är att man skulle 
synliggöra att det ofta finns ett relativt stort gap mellan dessa 
förväntningar. Företagen vill komma nära utbildningen, 
lärosätet vill företrädesvis dra nytta av den adjungerade 
professorn i forskningssammanhang.  

Möjligheten att kategorisera de adjungerade professorerna är 
ett annat resultat av studien. Den grova indelningen i 
adjungerade professorer som är experter/specialister och som 

fokuserar på forskning och generalister/chefer som mer verkar 
som kontaktskapare och facilitatorer har underlättat analysen av 
intervjuerna, men även gett tankar om att utarbeta olika profiler 
för olika typer av adjungerade professorer. Åtminstone inom 
det område där väldigt få adjungerade professorer har sitt fokus 
– utbildning.

Den adjungerade professorn är ofta intresserad av att bidra i
ingenjörsutbildningen, men anser att gästföreläsning och 
möjligen handledning av examensarbete är den insats man 
mäktar med. Om ett lärosäte vill ha en adjungerad professor 
som är mer inblandad i utbildning än forskning så måste detta 
klargöras redan från början, att ändra de nuvarande adjungerade 
professorernas arbetsfördelning är troligen mycket svårt. Men 
som exemplet på Mälardalens högskola visar är det fullt möjligt 
att anställa en person som adjungerad professor med en uttalad 
uppgift att utveckla en utbildning. Den adjungeringen måste ses 
som ett mycket långsiktigt och strategiskt åtagande både från 
MDH och från företaget i fråga. Och det borde fungera som 
modell för hur andra lärosäten och företag kan arrangera en 
adjungering. 
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Abstrakt— Forskningsanknytning av grundutbildning kan och 

ska inte enbart vara fokuserad på att våra lärare är forskare. Det 
är så mycket mer kopplat till den. Som så många gånger när 
världen ser komplex ut är det lätt att man förenklar den alltför 
mycket. I denna artikel försöker vi vidga begreppen. Vi 
presenterar en analysmodell i form av ett fyrfältsdiagram, som 
kan byggas ut med en progressionsskala. Modellen som 
presenteras är ett verktyg som kan fungera både för analys av 
och som utgångspunkt för diskussioner om forskningsanknytning 
av ingenjörsutbildningar. 

Nyckelord—Analysmodell, forskningsanknytning,
grundutbildning, fyrfältsdiagram, ingenjörsutbildning, 
programutveckling.  

I. INTRODUKTION 
NDER 2014 genomfördes en studie med titeln "Analys 

av utbildningars forskningsanknytning" vid teknisk 
naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet. I detta projekt 
utarbetades en grundläggande modell för analys av 
forskningsanknytning av utbildning. Modellen applicerades 
sedan på tre olika utbildningsprogram på fakulteten.  Inom 
projekt visades att en sådan analys är möjlig att genomföra, att 
resultaten kan ges en meningsfull tolkning såväl kvalitativt 
som kvantitativt samt att analysen kan användas för att stärka 
forskningsanknytningen på programmen. Analysen har också 
visat sig vara en fruktbar utgångspunkt för kollegial 
diskussion kring forskningsanknytning både på program och 
enstaka kurser.  

Studien utgår från den visuella beskrivningsmodell som 
redovisas i Fig. 1 [1]. Diagrammets vänstra sida representerar 
det forskningsbaserade kunskapsinnehållet och den högra 
forskningsprocessens processdimension. Diagrammets övre 
halva står för undervisningens studerandeaktiva dimension - 
studenternas vetenskapliga skrivande, läsning av vetenskaplig 
text, processorienterade forskningsnära arbetsformer, 
problembaserat lärande och agila tekniker. Medan den undre 
halvan står för lärarcentrerade arbetsformer i form av 
föreläsningar, styrda laborationer arbete med förutbestämda 
övningsexempel etc. Ett lärarcentrerat perspektiv är på samma 

Agneta Bränberg och Ulf Holmgren är universitetslektorer i elektronik vid 
Umeå universitet. Båda två har meriterat sig som Excellent lärare vid Umeå 
Universitet. De har också skrivit en bok tillsammans med Håkan Gulliksson – 
Didaktik för ingenjörslärare. 

sätt, som det studentcentrerade, baserat på antingen 
ämnesinnehåll eller på vetenskaplig metodik. 

Fig. 1. Grundläggande analysmodell, Fritt efter Healey (2005) [1]. 

För att på ett meningsfullt sätt kunna diskutera innebörden 
av högskolelagens uttryck kring vetenskaplig grund och ett 
nära samband mellan forskning och undervisning måste 
begreppet forskningsanknytning ges en djupare förståelse. 
Likaså bör metoder för analys och värdering av den faktiska 
forskningsanknytning som förekommer i praxis tas fram.  

I vårt konferensbidrag vill vi kunna delge erfarenheter av 
analysarbetet med denna modell samt en reflektion över 
modellen som verktyg för att utveckla en stärkt forsknings- 
och professionsanknytning av ingenjörsutbildningen. 

II. VAD INGÅ I FORSKNINGSANKNYTNING?
Vad kan man då tänka sig ingå i forskningsanknytning? 

Forskningsanknytning kan knappast vara samma sak som 
forskning. Forskningsanknytning av undervisning innebär 
snarare att man med både innehåll och utformning av 
undervisningen skapar en förståelse innebörden av begreppen 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Att ge 
studenterna tillgång till ämnes- och professionsområdenas 
etablerade kunskapsgrund och till kännedom om den aktuella 
forsknings och teknikfronten. Och att ge studenterna 
erfarenhet av de element som bygger upp forsknings- och 
utvecklingsprocesser 

Vi vill föreslå följande generella kategorier för analys av 
forskningsanknytning, där tyngdpunkten i beskrivningen 
ligger på den naturvetenskapliga och teknikvetenskaplig 

Forskningsanknytning av grundutbildning - en 
praktisk analysmetod   

Agneta Bränberg och Ulf Holmgren 

U
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forskningsanknytningen. 

A. Teoretisk grund 
De flesta ämnes- och yrkesområde har en grund av 

etablerad kunskap, vedertagna modeller, begrepp och teorier. 
Standardlitteraturen inom disciplinen tar, som regel, upp 
samma kunskapsstoff, bygger på samma modeller och 
strukturerar ämnet på likartat sätt. Materialet bygger i grunden 
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men de 
presenterade kunskaperna och teknikerna är så etablerade att 
någon referens till primärt material knappast är nödvändig. 

B. Primära källor 
En annan typ av källmaterial bygger direkt på vetenskapliga 

undersökningar. Materialet kallas primärt eftersom det 
redovisar data som författaren själv varit delaktig i att ta fram, 
man redovisar inte bara andras forskning utan presenterar, 
någon mening, ny kunskap, bidrar till ny teoribildning, 
falsifierar, ifrågasätter eller verifierar hypoteser.  

Inom teknikområdet och särskilt inom unga teknikområden, 
finns ofta inte forskningsnära primära källor. Istället utgörs 
ofta de primära källorna av kommunikationsstandarder, 
application notes, datablad eller diskussionsgrupper, 
konferenspapers och Communitys. Exempel och samarbete i 
nätverk kan här vara de viktigaste primära källorna.  

C. Kollegial granskning 
Vetenskaplig publikation, vetenskapligt arbete och 

ingenjörsvetenskaplig utveckling, innehåller alltid ett moment 
av kollegial granskning. En undervisning med stark 
forskningsanknytning bör därför också innehålla levande 
kollegial samverkan. Här ingår att formulera frågeställningar, 
söka svar på dessa, att försvara ståndpunkter, att ta till sig 
goda synpunkter, samt givetvis att erbjuda sitt eget stöd till 
kollegorna 

D. Vetenskapligt skrivande 
Nära relaterat till den kollegiala granskning är förmågan att 

dela med sig av resultat, på den form som normalt används 
inom forsknings- eller professionsområdet. Förmågan att 
förmedla resultat muntligt och skriftligt ger också en övning 
att läsa samma typ av material och att utveckla förmåga till 
kritiskt och kreativ granskning. 

E. Forsknings- och utvecklingsmetodik 
Studenter på alla utbildningsnivåer, bör ha kunskap och 

erfarenhet av forsknings- och utvecklingsmetodiker som 
används inom ämne och profession. För en naturvetenskaplig 
student torde ett positivistiskt synsätt vara det mest centrala 
medan ingenjörsprofessionen ställer krav även på kunskap om 
samhällsvetenskapligt och humanistiskt tänkande samt 
kunskapsutveckling. 

F. Databehandling 
Där studenten i sina studier eller i professionen kommer att 

arbeta med empiriskt material torde en rimlig kunskap kring 
datainsamling, statistik, grafisk presentation och slutledning 
vara väsentligt.  

Kategori A och B hamnar då i väsentlig grad till vänster i 
fyrfältsdiagrammet varvid kategori C-F hamnar till höger i 
diagrammet enligt Fig. 2. 

Fig. 2.  Analysmodellen med analyskategorier. 

III. PROGRESSION 

Progression kan beskrivas i termer av fördjupning, bredd, 
komplexitet och förtrogenhet [2], där den sista kategorin 
beskriver yrkesrollens krav på personlig och professionell 
utveckling. Dreyfus har föreslagit fem kategorier av 
förtrogenhet [3]. Dessa kategorier är i första hand en 
kategorisering av förtrogenheten i praktiskt arbete och 
handling, men kan också appliceras på förtrogenhet med 
vetenskaplig grund. 

Novisen behandlar frågeställningar efter ett fåtal kontextfria 
regler. Novisen splittrar upp instruktionerna i delar utan 
sammanhang och lär sig reglerna för problemlösning som ett 
recept, som en formel, i form av en fix algoritm. 
Problemlösning ses som en standardiserad procedur. 

Den avancerade nybörjaren har en utvidgad repertoar av 
regler, vilka i någon mån påverkas av kontexten.  Uppgiften 
genomförs distanserat och analytiskt. Det viktiga är att lösa sin 
uppgift på ett korrekt sätt, inte nödvändigtvis med tanke på det 
slutgiltiga och övergripande resultatet av den föreslagna 
lösningen. 

Den kompetente har en generell problemlösarkompetens 
och ett vidare perspektiv på problemställningen. Den 
kompetente ser målet för aktiviteten som huvudsaken snarare 
än att uppfylla uppställda regler. I samband med detta har den 
kompetente förmågan att skilja på väsentligt och oväsentligt, 
hen kan reducera mängden indata. Den kompetente arbetar 
koncentrerat och engagerat med kroppslig närvaro.  

Den skicklige är personligt engagerad i uppgiften och 
hanterar denna utifrån en rik erfarenhet. Den skicklige 
kombinerar teori och praktik på ett intuitivt sätt. Ofta kan 
problemet behandlas utifrån en omedelbar förståelse utan 
medveten analys, i andra fall tillämpas tidigare erfarenheter på 
ett skickligt sätt i nya situationer.  

Experten har etablerat sitt kunnande och hanterar 
frågeställningar utifrån tyst kunskap. Experten har insikt om 
problemet och lösningen är ett och detsamma. Man har stor 
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rutin, fattar snabba beslut, har lätt att identifiera nya eller 
förändra situationer och kan anpassa sig till dessa. En god 
expert har därutöver förmåga att reflektera över strategier, val 
och utfall. Experten agerar som en reflekterande praktiker [4]. 
Studenten når endast i undantagsfall denna kompetensnivå 
under utbildningen.  För att illustrera denna progression i 
diagrammet skulle man kunna använda ett ringsystem enligt 
Fig. 3. 

 

 
 

Fig. 3.  Här ses progressionen hos studenten som ringar i diagrammet. 

IV. ERFARENHETER FRÅN DET INLEDANDE PROJEKTET 
I det inledande projektet ingick Agneta Bränberg lektor i 

elektronik, Thomas Olofsson professor i energieffektivisering, 
Madeleine Ramstedt forskare i Kemi, Bent Christensen lektor 
i ekologi och programansvarig för Kandidatprogrammet i 
Biologi och Geovetenskap, Robert Eklund lektor i 
energiteknik och programansvarig för 
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik samt Ulf 
Holmgrenlektor i elektronik och programansvarig för 
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik. 
Vi bestämde oss för enklast möjliga analysmodell som vi 
sedan testade på de tre ingående programmen. Tack vare att 
programmen var olika till sin karaktär fick vi en bred och 
intressant resultatbild.  

Analys av enstaka kurser ger information om tyngdpunkt 
och balans i kurserna. Kurserna i Fig. 4 ligger båda under 
första terminen i ett högskoleingenjörsprogram med stort 
inslag av studerandeaktivt lärande. Detta återspeglas av större 
tyngd på övre halvplanet, i båda kurserna, där kurs 2 har ett 
mer utpräglat studentfokus. Tolkningen av diagrammen beror 
naturligtvis av programkontexten. Möjligen kan diagrammet 
för kurs 2 tolkas som att lärarnärvaron är svag. 

 
 

   
 
Fig. 4.  Analysexempel, lärarnärvaro i två kurser på ett 
högskoleingenjörsprogram. 

 
Kurs 3 och kurs 4 härstammar från ett 

civilingenjörsprogram. Kurserna baseras på föreläsningar, 
laborationer och skriftlig tentamen. Diagrammet för uppgift 3 
kan föranleda en misstanke att det finns ett glapp mellan 
föreläsningsserien och studenternas egna arbete, medan kurs 4 
möjligen är bättre balanserad.  

 

   
 
Fig. 5.  Analysexempel, balans i kurser. 
 

Trots våra diskussioner och noggranna instruktioner till 
programansvariga, om hur analysen skulle utföras, insåg vi vid 
genomgången av analyserna att programansvariga ändå tolkat 
modellen och instruktionerna olika. Vi kan alltså inte jämföra 
de tre programmen rakt av. Men det är inte heller det som är 
den stora poängen. Vad vi upptäckte var att diskussionerna i 
sig tillsammans med analysen med modellen som 
utgångspunkt gav aha-upplevelser till programansvariga och 
indikationer på hur kurserna som analyserades ser ut vad 
gäller forskningsanknytning. Något som definitivt kan fungera 
som ett underlag för en framtida kurs- och programutveckling. 

En analys som beaktar de olika aspekterna av 
forskningsanknytning samt progressionsaspekten ger givetvis 
betydligt mer information för kurs- och programansvariga. I 
Fig. 6 ser vi en fördjupad analys av en kurs i Analog 
elektronik under programmets första termin. 
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Fig. 6.  Analys av Analog elektronik. 

V. ERFARENHETER FRÅN VERKSTÄDER 

A. Statsvetenskap  
Verkstaden med institutionen för statsvetenskap pågick 

under en eftermiddag i januari. Deltagarna bestod av en grupp 
lärare i statvetenskap och en grupp med sitt fokus i en 
nätbaserad rektorsutbildning. De hade fått instruktionen att ta 
med sig kursplaner, scheman och annat material kring kurser 
de ville analysera. Efter en kort instruktion och en indelning i 
lämpliga grupper, om 3-4 deltagare, startade själva 
analysarbetet. Verkstaden avslutades med att alla analyser 
sattes upp på väggen och att grupperna en i taget fick berätta 
hur de resonerat. Deltagarna menade på att diskussionen hade 
gett många tankar. Det var inte helt lätt att vara överens om 
hur man skulle tolka och beskriva det som faktiskt görs på 
kurserna, men modellen som sådan gav ett underlag för att få 
ett gemensamt språk och för att få igång diskussionen. 
Grupperna från rektorsutbildningen såg en klar vinning med 
att använda modellen gentemot sina studenter som ett 
pedagogiskt redskap för att förklara både val av innehåll och 
val av metoder på specifika kurser.  

B. Tromsö 
Den 20 -21a maj var det en Work-shop/seminar på UiT 

Norges arktiske universitet om högskolepedagogiska frågor 
tillsammans med Umeå universitet, Roskilde universitet och 
Tromsö universitet. Rubriken var Educational Development – 
a Scandinavian model? Inläggen och diskussionerna berörde 
hur man kan forskningsanknyta den pedagogiska utbildningen 
av högskolelärare. Agnetas inlägg i debatten handlade om 
Healys modell och hur vi behöver analysera och diskutera 
även den delen av forskningsanknytningen som handlar om 
processen när det gäller undervisning av högskolelärare. 
Intressant var att man från många håll i dagsläget fokuserar på 
att de ska undervisa om högskolepedagogik själva måste vara 
forskare, men att man inte lyfter frågan om hur och på vilket 
sätt våra aktiva lärare inom högskolan ska få förståelse för och 
kanske bli inblandad i forskningsprocessen när det gäller just 
högskolepedagogik. 

C. Fakultetens lärardag 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet hade 
en lärardag i augusti där vi deltog med en verkstad med 
följande information: 
 ”Hur ser forskningsanknytningen av undervisningen ut på 
våra kurser och program? Under denna verkstad (workshop) 
testar vi att analysera forskningsanknytningen av 
undervisningen på kurs. Som analysmetod använder vi ett 
fyrfältsdiagram med dimensionerna studenterna 
aktiva/lärarna aktiva och ämne/ metod, presenterat av Healy, 
2005. Metoden är testad på tre olika program på fakulteten i 
ett pilotprojekt och nu tar vi detta ett steg vidare för att få syn 
på vad vi gör och kanske vad vi skulle vilja göra när det gäller 
att forskningsanknyta vår undervisning. Verkstaden avslutas 
med att Barbara Giles och Johanna Björklund ger sin syn på 
vad forskningsanknytning av undervisning kan vara från en 
forskares perspektiv. Medtag eget material gällande en kurs 
som just du är bekant med, materialet kan vara av typen – 
schema, kursplan, kursrapport, info till studenter mm.” 
Här hade vi lärare från väldigt olika områden som vi satte 
samman i små grupper om 3-4 deltagare, för analys och 
diskussion. I varje grupp fick en person i taget beskriva sin 
kurs och en snabb analys gjordes. Som avslutning fick 
grupperna i plenum berätta om sina analyser och sina tankar 
kring modellen som sådan. Verkstäderna föll väl ut, 
diskussionerna var mycket intressanta och deltagarna tog med 
sig analysmetoden som ett sätt att få syn på och utveckla sina 
kurser. 

VI. TANKAR OM INGENJÖRSUTBILDNING

En ingenjörsutbildning skiljer sig i innehåll och 
sammanhang från en naturvetenskaplig utbildning. Den skiljer 
sig också från forskarutbildningen. Samtidig finns det 
överlappande kunskapsområden och kompetenser. Graden av 
överlappning och särskiljande drag beror naturligtvis på 
utbildningens syfte, tradition och karaktär. En teknik- eller 
ingenjörsvetenskaplig utbildningen ställer krav på kunskap om 
såväl generella vetenskapliga metoder såväl som 
naturvetenskapens arbetssätt. Samtidigt har teknik och 
ingenjörsområdet särskiljande krav på kompetens. Där 
naturvetenskapen söker generella och eviga sanningar kring 
den värld som omger oss söker ingenjören ofta lösningar på 
verkliga och kontextburna problemställningar. 
Ingenjörskunskapen vilar på båda dessa ben – den 
naturvetenskapliga kunskapsvägen (know what) och kunskap 
syftande till handling (know how och know when).    

När man diskuterar ingenjörsutbildningarnas 
forskningsanknytning hamnar resonemanget lätt i en 
naturvetenskaplig positivistisk kontext. Vi menar att 
utveckling av kvalificerad praktisk kunskap och den teoretiska 
kunskapen bör ges samma betydelse i ingenjörsutbildningarna. 
Därmed bör båda aspekterna analyseras. 
Forskningsanknytningen handlar då inte bara om den strikt 
akademiska forskningen utan även om processer och 
kunskapsutveckling i ett ingenjörsperspektiv.  
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VII. REFLEKTIONER KRING MODELLENS ANVÄNDBARHET FÖR 
ATT UTVECKLA INGENJÖRSUTBILDNINGAR 

Går det att använda denna modell för att utveckla 
ingenjörsutbildningar? Och hur skulle man i så fall gå 
tillväga?  

Våra slutsatser är att analysmodellen är ett verktyg som vi 
kommer att ha nytta av när vi utvecklar våra ingenjörsprogram 
såväl som i utvecklingen av enstaka kurser och andra typer av 
program. Det vi som ingenjörsutbildare får komma ihåg är 
givetvis att forskningsanknytningen enbart är en del av 
helheten för ett ingenjörsprogram. Vad vi kan göra är att 
utveckla analysmodellen så att den även innefattar 
ingenjörsmässighet och yrkeskunnande. Vi planerar att ta fram 
en analysmodell även för de delarna, liksom att vidga intresset 
även till de konstnärliga (arkitektur och design) och didaktiska 
forskningssfärerna. 

Rent praktiskt skulle vi rekommendera att man tar ett samlat 
grepp om forskningsanknytningen på ett program genom att 
samla större delen av lärarkåren till en planeringsdag. Inför 
den dagen kan man dela ut uppgifter som leder till att 
deltagarna påbörjat sina reflektioner kring 
forskningsanknytning. Det kan exempelvis vara att läsa SFSs 
skrift Utbildningens användbarhet [5] och HSVs rapport 
Utbildning på vetenskaplig grund – röster från fältet. [6] 
Dessutom får alla i uppgift att ta med kursplaner, scheman 
mm. Dagen kan inledas med en 
diskussion/seminarium/genomgång kring vad 
forskningsanknytning kan vara. Modellen presenteras och 
grupperna formeras. Sedan vidtar analys av kurserna i mindre 
grupper. Analyserna sätts upp på väggarna och presenteras 
inför helgrupp. En avslutande diskussion knyter ihop dagen. 
Därefter får programansvarig (eller liknande) i uppgift att 
skriftligt sammanfatta det hela och ett förslag på 
utvecklingsprojekt kan tas fram. 
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Abstract—Understanding student expectations on academic 

teachers and the educational setting is important, to be able to 
meet these expectations and, in some cases, discuss and 
problematize them. First year engineering students at Uppsala 
University were asked about their expectations in an open survey. 
A majority of the students expected information transmission, 
which indicates a need for discussing pedagogical approaches 
and their impact on learning. This was most common among 
male students from an academic background. At the same time 
many students expected a more student focused approach, which 
might call for a more inclusive engineering education culture, 
especially since these expectations were not equally distributed in 
the heterogeneous population currently enrolling to engineering 
education.  
 

Index Terms—Student expectations, first year, heterogeneous 
student population.  
 

I. INTRODUCTION 
NALYSIS of first year student experiences in science and 
technology indicate that student satisfaction can be a 
useful measure for educational quality [1]. However, this 

satisfaction is simultaneously affected by numerous factors 
and it can therefore be problematic to decide areas for 
strategic development. Further analysis of program 
questionnaires given to enrolled students later on in their 
education reveals that the two factors most strongly correlated 
to student satisfaction were favourable impressions of teaching 
and how well the education corresponded to their 
expectations. Both these factors are problematic to interpret as 
it is unclear what students really expected and what they see as 
favourable teaching. This motivated our qualitative study on 
how newly enrolled engineering students expected academic 
teachers to contribute to their learning. 
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II. METHODOLOGY 
A web-based questionnaire was open for enrolling students 

in science and technology during the autumn 2013. The 
following open question was part of the survey: "How do you 
expect your teachers will contribute to your learning?" 553 of 
about 880 students in the surveyed population chose to 
respond to this question. All answers, except three, were given 
in Swedish. The analysis process was therefore primarily done 
in Swedish. All answers were coded and iteratively sorted and 
categorized in a grounded theory approach [2]. Thus the 
qualitative analysis provided basis for quantification of the 
results. The questionnaire also asked for background 
information, like gender, native language and academic family 
background.  

III. RESULTS 
Our analysis yielded a number of interesting findings from 

the multi-faceted landscape of student expectations. We 
provide quantitative measures for many of these findings, 
usually in fractions of the respondents. Such numbers 
obviously only reflect the extent to which such findings were 
present in student answers and only give an indication of how 
many students who really expect certain things. 

A. Unclear expectations 
Most answers were easy to categorize, but 15% were 

unclear. Some examples of such answers are: "I guess they'll 
do their job", "Contribute? Why would they?" and "By being 
good". These answers still provide information about student 
attitudes about teachers, but analysis of them fall outside the 
scope of this study.  

B. Ten aspects of expectations on teachers 
Ten different aspects were identified in the student answers 

regarding how they expected that teachers would contribute to 
their learning. These are presented in Table I with frequencies 
for how common they are in the answers. Many answers 
contained two or more of these aspects. Brief descriptions of 
these aspects follow. 

1) Lecture 
The teachers will contribute by giving lectures, often with 
an emphasis of information delivery. 
2) Answer questions 
Teachers are expected to answer questions. Some expect 
that this will only occur during lectures, while others 
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expect to receive answers whenever questions arise, via 
phone or e-mail. 
3) Provide structure and information 
Teachers are experts of the field and are expected to 
provide structure and information to help students learn. 
This could for example be clear lecture notes, well 
structured reading instructions or study guidelines. 
4) Explain 
The teachers are expected to provide explanations that help 
students understand the content or different types of 
practice, such as problem solving. 
5) Be accessible 
The teachers are expected to be available to the students, 
preferably at all times. If the teacher is not accessible in 
person, they should at least be reachable via e-mail or 
mobile phone. 
6) Caring 
Care and concern about students learning are central in this 
expectation. Some express this as an expectation of being 
seen and recognized as learners. 
7) Help 
Some students expect that teachers will contribute to their 
learning by providing help. These expectations are usually 
rather vague. 
8) Raise interest 
Teachers will contribute to student learning by making the 
subject interesting for the students.  
9) Be knowledgeable 
The academic teachers are expected to be knowledgeable. 
This knowledge is usually seen as a pre-requisite for other 
aspects, such as lecturing or answering questions. 
10) Pedagogically aware 
Knowledge of pedagogical methods and research results 
about learning enables teachers to contribute the student 
learning. 6% of the respondents express expectations of 
their teachers being truly aware about such educational 
issues. 

C. Two archetypes of teachers 
Expanded qualitative analysis, in combination with 

quantitative comparisons, indicates that there are two major 
teacher archetypes expected by the students. These correspond 
well to the qualitatively different ways to teach university 
science discussed by Trigwell, Prosser and Taylor [3]. These 
different ways were later described as two extremes: teacher-

focused information transfer and student-focused conceptual 
change [4]. All answers were qualitatively sorted in relation 
to these indications and models. This was especially relevant 
for answers with the aspects Explain, Be accessible, Help 
and Raise interest which were not strongly associated to 
either archetype, but could indicate either depending on 
context. 

1) Information transferring teachers 
A majority of the respondents (58%) express expectations 

that can be summarized as teachers contributing to learning 
through efficient transfer of structured information, primarily 
through lecturing. The aspects of Lecture, Answer questions, 
Provide structure and information and Be knowledgeable 

were all commonly related to this expected teacher. This 
expectation is especially common among male students and 
students whose parents have higher education degrees. 

2) Student-focused teachers 
About a quarter of the respondents (27%) expressed 

expectations that can be summarised as teachers meeting their 
students as learners and guide their knowledge development 
through conscious, often research guided, practice. The 
aspects of Caring and Pedagogically aware were both related 
to this expected teacher. This expectation is more common 
among female students and students whose parents do not 
have higher education degrees. 

D. Expectations of a scholarly teacher 
Within the group of students expecting a student-focused 

teacher is a smaller group, comprising about 10% of the whole 
population, describing this teacher in terms that can be 
interpreted as a practitioner of the scholarship of teaching and 
learning [5]. These students expect a teacher that utilizes 
research-founded methods, explore their own teaching and 
collaborate with both students and other teachers in their 
practice. The aspect of Pedagogically aware is clearly 
associated with this expectation, but it is also expressed in 
association with most of the other aspects. This expectation is 
equally common among all students. 

E. Different expectations from diverse students 
A number of statistically significant differences were found 

in how frequent aspects were expressed in answers from 
diverse students. The most significant differences were the 
following: 

The aspect Answer question is expressed 2.6 times more 
often in responses by students from Swedish-speaking homes 
than in answers by students with other home languages. 
Students on five-year Master of Engineering programs (Civil-
ingenjörsprogram) express the aspect Provide structure and 
information 2.5 times more often in their answers than 
students on the three-year engineering programs 
(Högskoleingenjörsprogram). Female students express 
expectations that teachers will contribute to their learning by 
Caring 2.3 times more often than male students. Students with 
parents without higher education expect that teachers will Be 
accessible 1.9 times as often as student whose parents have 
higher education degrees. 

TABLE I 
UNITS FOR MAGNETIC PROPERTIES 

Aspect of expectations Fraction of answers 
including this aspect 

Lecture 36% 
Answer questions 28% 

Provide structure and information 13% 
Explain 12% 
Be accessible 10% 
Caring 9% 
Help 9% 
Raise interest 8% 
Be knowledgeable 7% 
Pedagogically aware 6% 
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These and other differences show that there are diverse 

expectations from the heterogeneous population currently 
enrolling to engineering education. There are also some 
differences in the expectations of students enrolling to three- 
and five-year engineering programs. 

IV. IMPLICATIONS FOR PRACTICE 
These results provide a deepened understanding of the 

different expectations of the diverse population enrolling to 
our programs. This has some important implications for 
practice and its development.  

A. Motivating scholarly practice 
Teaching practice at universities is currently evolving to 

include elements such as active student engagement 
pedagogies, research based teaching methods and the 
scholarship of teaching and learning. Simultaneously many 
students, especially male students whose parents have higher 
education degrees, express expectations of a teacher similar to 
a traditional university lecturer. Such students are likely to 
complain and/or resist pedagogical change unless they are 
convinced of the value of such unexpected elements. Students 
might in this way be a conservative factor, restricting the 
possibilities to develop the education in a way that is in line 
with contemporary engineering education research. This might 
be especially troublesome for less experienced teachers or 
teachers without high self-confidence, who might play safe by 
accommodation to the expected norm.  

These findings highlight the importance to discuss and 
motivate pedagogical practices to all students. This calls for a 
systematic approach in the educational endeavour, in which 
teachers talk about their pedagogical choices with both 
students and colleagues. The value of research-founded 
pedagogies, such as active student engagement, should also be 
stressed in courses in study skills and meta-cognitive 
development activities for students. 

It might be especially important for students and teachers in 
decision-making roles, such as representatives in educational 
boards and programme committees, to discuss these issues 
since they influence the larger system of higher education 
teaching and learning.  

B. Meeting a diverse student population 
Broadened recruitment is a major goal for contemporary 

engineering education. Our study shows that the expectations 
of this diverse population vary. While some students might 
expect information transmission, and cope with it, students 
with other expectations might be deterred from their studies, if 
their expectations are not met. The threshold into academic 
studies might be too difficult to pass if they do not conceive 
their teachers to be accessible and caring. If this is especially 
true for female students or students without academic family 
background, this might lead to exclusion of students who were 
underrepresented to start with. Changes of practice and a more 
inclusive engineering education culture could help more of 
these students feel at home. 

REFERENCES 
[1] Forsman, J. & Andersson, S. (2014). Course Experience Questionnaire 

Map – Ett verktyg för identifiering av förändringar av undervisnings-
verksamhet? In: Geir Gunnlaugsson (Ed.), I stort och smått – med 
studenten i fokus.: Universitetspedagogisk utvecklingskonferens 16 
oktober 2013, Uppsala universitet. Uppsala: Enheten för kvalitets-
utveckling och universitetspedagogik. s. 67-79 

[2] Robson, C. (2011). Real world research: a resource for users of social 
research methods in applied settings. (pp. 146-150) Chichester: Wiley. 

[3] Trigwell, K. Prosser, M & Taylor, P. (1994). Qualitative differences in 
approaches to teaching first year university science, Higher Education, 
27, s. 75−84. 

[4] Trigwell, K. & Prosser, M. (2004). Development and use of the 
approaches to teaching inventory, Educational Psychology Review, 16 
(4), s. 409-424. 

[5] Trigwell, K., Martin, E., Benjamin, J., & Prosser, M. (2000). 
Scholarship of teaching: A model. Higher Education Research and 
Development, 19, 155–168  

58



Sammanfattning—Programsammanhållande kurser där
studenter från årskurs 1-3 gemensamt reflekterar över teman
med koppling till deras studier och framtida yrkesliv finns på
både KTH och Linköpings universitet (LiU). Syftet med
kurserna är främst att skapa en helhet i utbildningen och ge
förståelse för vad den leder till, genom att få studenterna att
reflektera över sina studier och sin kommande yrkesroll. Detta
leder förhoppningsvis till ökad genomströmning och minskade
avhopp. Kurserna har gemensamt ursprung men har utvecklats
i olika riktningar. Artikeln jämför tre programsammanhållande
kurser för Datateknik KTH, Medieteknik KTH samt Data- och
mjukvaruteknik Linköpings universitet.

I. INTRODUKTION
Programsammanhållande kurser där studenter från årskurs 1-
3 gemensamt reflekterar över teman med koppling till deras
studier och framtida yrkesliv finns på både KTH och
Linköpings universitet (LiU) sedan några år tillbaka. KTH
startade den första programsammanhållande kursen på
Medieteknik 1999, men den fick sin nuvarande utformning
först 2008; kursen för Datateknik på KTH startade 2010 och
kursen på Linköpings universitet startade 2013 i samband
med att det nya civilingenjörsprogrammet i Mjukvaruteknik
startades. De funktioner som en programsammanhållande
kurs kan ha beskrivs i [1,2].

Artikeln beskriver och jämför de tre kurserna och
identifierar likheter och skillnader. En slutsats är att på ytan
är kurserna ganska olika, men de bakomliggande idéerna och
principerna är likartade. Alla strävar efter att få studenterna
att reflektera mer över sig själva, sina studier, sin utbildning
och sin yrkesroll.

II. SYFTE

De tre kurserna har samma grundsyfte, att hålla samman
programmen och öka genomströmningen, men olika syften
utöver detta.

Linköpingskursen har även som syfte att lära ut mer mjuka
färdigheter som krävs för att till fullo utnyttja ingenjörernas
tekniska färdigheter på sina framtida arbetsplatser. Många av
dessa färdigheter är dessutom goda verktyg för att klara
studierna så som planering, motivation och målstyrning.

I KTH-kurserna reflekterar studenterna även över sin
utbildning vilket som sidoeffekt ger detaljerad återkoppling
till programledningen.

Gemensamt för kurserna är att studenterna är uppdelade i
grupper om 8-12 studenter blandat från årskurs 1, 2 och 3, och
att varje studentgrupp har en lärarmentor.

III. INNEHÅLL

Vid fyra tillfällen under läsåret träffas grupperna vid
seminarier. Varje seminarium har ett specifikt tema. Vilka
teman kurserna tar upp skiljer sig åt mellan kurserna.

A. Ingenjörsprofessionalism, Linköping
Linköpingskursen, Ingenjörsprofessionalism, har 4 teman:

1. Personlig effektivitet som handlar om personlig ledning,
personligt ledarskap och coachning, tre olika verktyg för
ökad egen effektivitet. Studenter i årskurs 3 coachar
studenter i årskurs 2 efter att de i sin tur blivit coachade
av psykologstudenter som undervisar och handleder i
ämnet coachning.

2. Personlig utveckling som handlar om självmedvetenhet,
självmotivation, presentationsteknik och mentorskap.
Fyra områden som ger stöd i den personliga utvecklingen
genom fördjupning i t.ex. prokrastinering och
studiemotivation.

3. Social kompetens som handlar om interpersonellt
ledarskap, lagarbete och kommunikation, verktyg viktiga
för samspel med andra.

4. Ingenjörens yrkesroll som fokuserar på ingenjörens
yrkesroll, etiska aspekter inom ingenjörsyrket och
livskarriär.

Vid en utvärdering som gjordes i slutet av andra året av
kursen då fyra av momenten inte hade behandlats än
(coachning, mentorskap, kommunikation och livskarriär)
rangordnade studenterna följande moment som mest givande:
Personlig ledning (47%), interpersonellt ledarskap (35%),
etik (33%) och självmedvetenhet (32%).

Figur 1 visar ett ordmoln över de ord som studenterna tycker
beskriver kursen.

Figur 1. De viktigaste orden i reflektionsdokumenten (LiU).

B. Prosam Datateknik, KTH
Kursen för datateknik på KTH har elva teman. Första
seminariet för årskurs 1 har temat studiemotivation och
studieteknik. Första seminariet i årskurs 2 och 3 har temat
masterprogram. Övriga seminariers teman roterar i en
treårscykel och är för närvarande mål och examination,
plagiering och eget ansvar, yrkesrollen, plugga och jobba
utomlands, minoriteter och likabehandling, kvalitet i
utbildningen, studentinflytande och ergonomi,
prokrastinering, generella färdigheter och livslångt lärande.

Vid utvärderingen i slutet på tredje året, våren 2015, fick
studenterna ange vilka tre teman som varit mest givande. I

En jämförelse mellan programsamanhållande
kurser vid KTH och LiU
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topp kom då prokrastinering (55%), studiemotivation och
studieteknik (50%), masterprogram (40%), minoriteter och
likabehandling (31%), samt plugga/jobba utomlands (30%).

Ordmolnet i figur 2 är byggt av alla reflektioner som
skrivits hittills i kursen.

Figur 2. De viktigaste orden i reflektionsdokumenten i kursen
för datateknik på KTH.

C. Proint Medieteknik, KTH
Kursen på medieteknik på KTH har fyra teman per år, och då
kursen löper över tre år blir det totalt 12 teman plus ett extra
tema om studieteknik och prokrastinering för ettorna. Varje
år är ett tema ”studiebesök hos alumner” där studenterna i
små grupper får besöka någon av de ca 20 alumner som ställer
upp och tar emot studenter. Fokus är på alumnen själv snarare
än företaget i sig; Vad arbetar alumnen med? Hur har
alumnens karriär sett ut efter examen? Vad skulle alumnen ge
för råd till studenterna? Vidare finns tema om etik och
medieteknik, som varje student läser en gång under en
treårscykel. Utöver det avgörs temata år för år utifrån vad som
är aktuellt, med en målsättning att minst ett tema per år ska
röra utbildningen och studierna, och minst ett ska röra
yrkesroll och arbetsmarknad.

Figur 3. De viktigaste orden från kursenkäten om vad
studenterna tyckte var bäst med kursen i medieteknik på KTH.

Ordmolnet i figur 3 är byggt från svaren studenterna i
medieteknik vid KTH svarade i kursenkäten på frågan om vad
de tyckte var bäst med kursen

IV. REFLEKTIONSTEXTER OCH SEMINARIER

Alla kurserna bygger på att studenterna ska reflektera kring
ett tema utifrån texter, filmer och annat material. Dock
genomförs detta på olika sätt.

A. Linköping
Kursen i Linköping utgår från dialogseminariemetoden [3]
där varje student ska skriva en 1-2 A4-sidors reflektionstext
som är inträdesbiljetten till seminariet som varar i ca 4
timmar. Centralt för metoden är reflektion och
erfarenhetsutbyte, två viktiga aspekter som även är av väldigt
viktiga i ingenjörsyrket. Under varje läsår finns det 4
dialogseminarier. Varje student ska ta med sig sin
reflektionstext i lika många exemplar som antalet deltagare i
seminariet. På seminariet har varje student 15 minuter som
inleds med att studenten läser sin text högt innan den
diskuteras av gruppen där alla studenter förväntas bidra med
sin erfarenhet och sina reflektioner utifrån den upplästa
texten. Mentorns roll är främst att se till att alla kommer till
tals och att dialogen flyter på bra. Tanken är att studenterna
huvudsakligen ska diskutera med varandra.

B. Datateknik KTH
Datateknik på KTH har en egen modell för reflektions-
seminarier. Där läser studenterna alla gruppmedlemmars
texter i förväg, innan de diskuteras i grupp.

Träningen i att skriva reflektioner ger resultat.
Studenternas upplevda förmåga att skriva reflektioner
utvecklas med åren. Påståendet “Jag upplever att jag är bättre
på att skriva reflektioner nu än när jag började på D-
programmet” besvaras positivt av 37, 56, 65% i årskurs 1, 2
respektive 3. Många (42% i årskurs 3) uppger att de
inspirerats av att vid tidigare seminarier läsa andras
reflektioner när de ska skriva sina egna reflektioner.

C. Medieteknik KTH
På Medieteknik på KTH skriver studenterna en text på ca
1200 ord, där de reflekterar dels över omgångens tema men
även över de kurser de läst och deras studieteknik.
Dokumenten lämnas in via ett socialt annoteringssystem [4]
innan seminariet. Därefter läser studenterna dokumenten som
övriga i gruppen skrivit, men till skillnad från KTH
datateknik kommenterar studenterna även varandras
dokument i den löpande texten. Detta har fördelarna att alla
studenter redan innan seminariet engagerats i varandras
dokument, och många diskussioner har redan förts skriftligt
redan innan seminarietillfället. Vi har upplevt att kvaliteten
på dokumenten ökades när kraven på kommentarer infördes
och 41% av studenterna angav i kursenkäten att vetskapen om
att andra studenter skulle läsa deras dokument ökade deras
motivation att göra ett bra arbete.

Efter denna peer-feedback träffas studentgrupperna och
deras mentor och diskuterar kurserna de läst samt seminariets
tema i 1 timme och 20 minuter. Sedan våren 2015 genomförs
dessa vanligtvis i form av promenadseminarier, där gruppen
delas in i mindre grupper och sedan tar en promenad under
vilken diskussionen förs, och där gemensamma avstämningar
finns inlagda under promenaden. Detta har visat sig vara en
mycket uppskattad seminarieform bland studenterna [5].

V. REFLEKTIONSNIVÅER

För att ge studenterna stöd i att reflektera och skriva
reflektionstexter använder alla tre kurserna reflektions-
modeller.
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A. Linköping
Linköping använder Gibbs modell [6] med 6 nivåer:
1. Beskrivning: En specifik händelse beskrivs utan att göra

bedömningar, tolkningar eller försöka dra slutsatser.
2. Känslor, tankar och reaktioner: En beskrivning av

studentens känslor, tankar och reaktioner kring
händelsen. Återigen utan att analysera dessa än.

3. Värdering: Tredje steget ger hjälp att förstå känslor,
tankar och reaktioner ovan genom att svara på: Vad var
bra och vad var dåligt med händelsen? Här uppmanas
studenten att värdera.

4. Analys: Här ska studenten ha ett konstruktivt kritiskt
synsätt genom att vara konkret och exemplifiera samt att
svara på frågan varför mer än en gång.

5. Generella slutsatser: Vad kan man ta med sig, i
allmänhet, från dessa erfarenheter och analysen?

6. Personliga handlingsplaner: Sista nivån handlar om vad
studenten personligen kan ta med sig från dessa
erfarenheter och analyser.

Fördelen med modellen är att den hjälper studenten att på ett
strukturerat sätt gå igenom olika nivåer av reflektion.
Dessutom används den av lärarmentorerna för att betygsätta
reflektionerna. För betyg 3 (godkänt) krävs nivå 1-3, för
betyg 4 krävs nivå 1-4 och för betyg 5 nivå 1-6. Nackdelen
med modellen är att texterna blir mindre flytande och
studenterna blir styrda i reflektionen vilket kan vara
hämmande.

B. KTH
KTH utgår från Hatton och Smith modifierad av Kann och
Magnell [7] med 4 nivåer:
1. Beskrivande text: Studenten redogör för erfarenheter och

händelser samt sitt eget och eventuellt också andras
agerande i en specifik situation.

2. Beskrivande reflektion: Studenten skriver om sina egna
åsikter t ex om varför han/hon tänker eller gör som
han/hon gör. Dessutom ska studenten försöka förklara
bakom-liggande orsaker till tankar och agerande.

3: Reflektiv dialog: Studenten reflekterar kring alternativa
lösningar och andra sätt att tänka eller agera men också
fundera på vad han/hon tror händer om han/hon agerar
enligt de alternativa lösningarna.

4: Kritisk reflektion utifrån ett bredare perspektiv:
Studenten lyfter blicken och funderar på frågan i ett större
samman-hang, t ex hur studentens agerade påverkar andra
i en grupp eller i ett samhällsperspektiv.

En fördel med modellen är att de flesta studenter upplever att
det blir lättare att strukturera sin text. På Medieteknik ansåg
58% att reflektionsnivåerna var ett stöd när de skulle skriva
sin text och 19% ansåg motsatsen.

I kursutvärderingen på Datateknik KTH våren 2015 ansåg
75% i årskurs 2 och 89% i  årskurs 3 att det gick bra att
reflektera på nivå 3 och 4 i Hattons och Smiths modell. Endast
4 respektive 3% ansåg att det inte gick bra.

VI. UTVÄRDERING

Alla kurserna uppskattas och upplevs som givande av
studenterna. Figur 4 visar resultatet av en undersökning från
2014 på kursen i Linköping där ca 80% av studenterna

upplever kursen som givande. Figur 5 visar hur studenternas
uppfattning om kursen har ändrats sedan kursstart.

På enkäten för Datateknik KTH var bara 12% negativa till
påståendet “Som helhet har Prosamkursen varit givande”.
Studenterna blir mer positiva till kursen allteftersom kursen
går, se figur 6.

Figur 4. Resultat av utvärdering av Linköpingskursen 2014.

Figur 5. Förändring i uppfattningen av Linköpingskursen.

Det studenterna uppskattar i Linköpingskursen är
reflektionen, diskussionerna i dialogseminarierna och att
träffa studenter från olika årskurser. Figur 7 visar att
studenterna även reflekterar utanför kursen, vilket är en bra
indikation på att den har en positiv effekt.

Figur 6. Har kursen varit givande? Svar för Datateknik KTH
våren 2015.
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Figur 7. Reflektion och studievanor för Linköpings-
studenterna.

På Datateknik KTH gjordes i slutet av läsåret 2014/2015 en
slutenkät till alla som gick ut datalogimastern, som drygt 80%
av alla som går datateknikprogrammet väljer. Enkäten
besvarades av 72 av 74 studenter, som då alltså kunde se
tillbaka på hela sin femåriga utbildning, två år efter
Prosamkursens slut. Studenterna fick ange vilka tre kurser
som varit viktigast för att de skulle uppnå vart och ett av
programmets mål. För två av programmålen var
Prosamkursen den kurs som oftast nämndes, nämligen
”kunna självständigt analysera och ta ställning till
ekonomiska, samhälleliga, miljömässiga och etiska
konsekvenser av datatekniska tillämpningar, och utforma
system med hänsyn härtill”, samt ”kunna följa diskussionen
om tekniken i samhället och själv bidra till denna”. Detta
visar att den lilla kursen på 6 hp sätter stort avtryck och binder
ihop saker i övriga kurser och bidrar till ett större perspektiv
.

Figur 8. Kursenkätfrågor och svar för Medieteknik KTH
våren 2015.

Studenterna vid Medieteknik på KTH har i kursutvärderingen
2015 fått svara på snarlika frågor, men där med en Likertskala
från 1 (”Tar helt avstånd från påståendet”) till 5 (”Instämmer
helt i påståendet). En delmängd av frågorna och svaren
redovisas i figur 8. Man kan där konstatera att även för denna

kurs är en stor majoritet av studenterna nöjda, där 64%
instämmer i att fler program vid KTH borde ha en
motsvarande kurs, medan 20% inte instämmer. Målet att
studenterna ska få bättre kännedom om programmets kurser,
vilket inte ingår i Linköpingskursen, uppfylls mycket väl, där
69% instämmer och 13% inte instämmer. Målet att förbättra
analysera och förbättra studievanor tillgodoses också, om än
i lägre grad, där 48% instämmer och 20% inte instämmer.

VII. DISKUSSION

För att en programsammanhållande kurs ska bli bra krävs det
först och främst en väldigt engagerad och administrativt
skicklig examinator. Det krävs mycket arbete att få till
kurslogistiken bra, vilket krävs för att studenterna ska
uppskatta kursen. Vidare behövs det bra mentorer som tar
kursen på allvar. De sätter stämningen på seminarierna och
styr även reflektionerna delvis genom sina kommentarer. Det
gäller även att få igång studenterna. De bästa grupperna blir
mer eller mindre självgående medan andra kräver mer
aktivitet från mentorn. Studenterna från de högre årskurserna
är viktiga då de till en stor del tar över mentors roll som
rollmodell med sin erfarenhet av kursen. Antagligen betyder
det att mentors roll blir mindre med tiden när kurskulturen
satt sig och förs vidare av de äldre studenterna. En erfarenhet
från Linköping där studenterna har lite olika teman till samma
seminarium är att det upplevs som positivt då det blir mer
variation i diskussionerna. Slutligen är det viktigt att hålla
gruppstorleken under 10-12 personer, i alla fall om
diskussionerna bara sker i helgrupp. Med större grupper blir
diskussionen kraftigt lidande.

VIII. SLUTSATS

Slutsatsen är att kurserna har samma grundsyfte även om de
uppnås på olika sätt. Alla strävar efter att få studenterna att
reflektera mer över sig själva, sina studier, sin utbildning och
sin yrkesroll. Kurserna skiljer sig från övriga kurser på
programmen genom sitt bredare perspektiv, vilket visade sig
vara viktigt i utvärderingen på Datateknik för uppfyllandet av
flera programmål. Studenterna uppskattar kurserna då c:a
80% på varje program anser att de är givande. Ordmolnet i
figur 1 sammanfattar studenternas uppfattning om kurserna,
inte bara flummig utan även reflekterande, annorlunda och
nyttig.
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I. BAKGRUND 
Under 2011-12 genomfördes ett omfattande utvecklingsar-

bete på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) kring det 
koncept som skulle gälla för alla utbildningsprogram med start 
2013. En mycket viktig förändring jämfört med det 
utbildningskoncept som funnits sedan mitten av 90-talet är in-
förandet av en Näringslivsförlagd kurs1 (NFK) för alla pro-
gramstudenter. Under ett ”rundabords-samtal” under Utvec-
klingskonferensen i Umeå 2013 diskuterades möjligheterna av 
en praktikkurs2. Nu är det första kurstillfället genomfört.  

För JTH är progressionen av näringslivsanknuten undervisning 
viktig, se figur 1. NFK för högskoleingenjörs- och kandidat-
studenter genomförs efter drygt halva utbildningstiden, i hu-
vudsak i april-maj under årskurs 2. Studenten kan också genom-
föra kursen under sommaruppehållet mellan årskurs 2 och 3. 
NFK genomförs även på mastersprogram och då som första mo-
ment under höstterminen andra året.  

Näringslivsförlagd kurs går på helfart för alla program, men 
poängmässigt i olika omfattning. På högskoleingenjörs- och 
kandidatprogram är omfattningen 12 hp. På masterprogram 
resulterar genomförd kurs i 9 hp. Den förstnämnda innebär en 
praktikperiod på 7 hela veckor, den sistnämnda 5. Av figur 1 
framgår programmens näringslivsprogression, poängmässiga

1 Med begreppet “näringsliv” avses företag, offentlig förvaltning och 
organisationer. 

2 I ett tidigt planeringsskede bestämdes att ”näringslivsförlagd kurs” är det 
begrepp som ska användas för att särskilja verksamheten från ungdomsskolans 

omfattning samt kopplingen till övrig samverkan med närings-
livet.  

Kursens praktikmoment begränsas inte geografiskt utan kan 
genomföras lokalt, nationellt eller internationellt. Genomföran-
det i övrigt styrs av kursplan3 och kurs-PM, vilka lägger tyngd-
punkten på att det praktiska momentet skall vara kopplat till det 
teknikområde som studenten följer. Kursplanemålen framhåller 
betydelsen av studentens förmåga att reflektera över det utbild-
ningsteoretiska innehållet i förhållande till erfarenheter från 
genomförd praktik. Ett viktigt moment i kursen är att studenten 
på egen hand förväntas knyta kontakt, och komma överens med, 
en arbetsgivare.  

Nedan beskrivs den version av kursen som ligger i 
högskoleingenjörs- och kandidatprogrammen. Vidare delges 
några kommentarer till de erfarenheter som första året gett.  

II. FÖRARBETE

För att bereda väg för NFK besöktes under 2013-14 ca 150 
företag i regionen. Syftet med dessa besök var att informera om 
kursen och att få en uppfattning om hur denna skulle hanteras 
ur ett företagsperspektiv. Responsen från representanter för de 
företag som besöktes var genomgående positiv. Företags-
representanterna gav en tydlig signal om att de själva vill göra 
urval och välja student för genomförande av student. Man 
betonade betydelsen av att studenten självständigt arbetar med 
att leta, hitta och kontakta en arbetsgivare och för att i nästa steg 
skriva en ansökan med CV. Man avrådde starkt från att JTH 
medverkar i processen genom matchning mellan student och 
företag.  

En tvärorganisatorisk arbetsgrupp inom JTH tillsattes för att i 
detalj planera för kursens olika moment. Viktigast blev arbetet 
med att ta fram tydliga instruktioner som stöd för studenternas 
insatser i genomförandet. Stödet behövs dels för att beskriva 
vilken nivå de ligger på när de genomfört halva utbildningen 
dels för att beskriva och tydliggöra mer formella krav kring 
kursen. Som ytterligare stöd finns JTHs hemsida på vilken 

praktikperioder. Under kontakten med näringslivet, i förarbetet till kursen, 
infördes det förenklande begreppet ”praktik”.  

3 http://kursinfoweb.hj.se/course_syllabuses/TNBN15.pdf?revision=1,000 

Ett år med näringslivsförlagd kurs för alla 
programstudenter 

Gunnar Eckert, Joakim Brobäck, Kjell Nero, Monica Hjelmåker 

Fig 1. Näringslivsprogressionen under fem år 
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kursen också beskrivs detaljerat, likaså en folder som 
studenterna kan lämna till potentiella uppdragsgivare.  

Med tanke på näringslivets positiva gensvar för kursen 
designades en annonsplats på webben där näringslivet 
kostnadsfritt kan utannonsera projekt och uppdrag lämpliga att 
genomföras under NFK. Annonsens ”livstid” styras helt av 
annonsören. Annonsplatsen ger ytterligare en möjlighet för 
student och arbetsgivare att finna varandra. Flera förberedelser 
gjordes också för att ha handlingsberedskap för de studenter 
som inte hittar en praktikplats på egen hand. 

III. GENOMFÖRANDEPLAN

Kursens går under våren i åk 2 för ingenjörsstudenter. Redan i 
slutet av vårterminen läsåret före och tidigt under höstterminen 
år 2 (se figur 2 nedan) får studenterna information om kursen 
med tydliga signaler om att påbörja funderingar på 
intresseområde och möjliga uppdragsgivare.  

I november anordnas en näringslivsmässa, ”Karriärum” i 
skolans lokaler. Förutom möjligheten att skapa kontakter med 
de 70 närvarande företagen så ges studenterna en föreläsning 
om att ”Vara sitt eget varumärke”.  

Senast tre veckor före kursstart ska studenten lämna in en s.k. 
”Arbetsbeskrivning” med namn på företag och handledare samt 
planerade arbetsuppgifter. Viktigt är att beskriva hur kursens 
lärandemål ska uppfyllas. Beskrivningen godkänns av 
examinator vilket ger studenten klartecken att påbörja sin NFK. 
Dessutom ska minst 60 hp av programmets kurser vara 
godkända före kursstart.   

De studenter som tre veckor före kursstart ännu inte hittat ett 
företag att göra sin praktik på erbjuds coachingssamtal i grupp 
eller individuellt för att få ytterligare råd och stöd i hur man bäst 
kontaktar ett företag. Studenten kan också få förslag på företag 
att kontakta, dock utan ansats från JTHs sida att bistå i 
processen.  

Kursen inleds med en introduktionsdag där alla NFK-studenter 
ges basal information om lärosätet (för att bli bra 
ambassadörer), information om de spelregler som gäller på 
arbetsmarknaden samt repetition av kursens genomförande. 
Under det sju veckor långa näringslivsförlagda momentet 
skriver studenten daglig loggbok med reflektioner som 
veckovis sammanställs och kort kommenteras av 
kontaktpersonen på skolan. Vid avslutad period i näringslivet 
inlämnas underskrivna loggboksinlägg och en slutrapport. 
Rapporten presenteras och granskas i ett seminarium med cirka 
10 studenter. Det är då tio företag som presenteras och 
diskuteras av studentgruppen vilket ger en god inblick i olika 
typer av företag och arbetsuppgifter. 

Under praktikperioden så besöks cirka hälften av företagen av 
skolans handledare. Övriga företag kontaktas per telefon.  

IV. EXAMINATION

Precis som i andra kurser på JTH utgår examinationen från 
kursens lärandemål, vilka är: 
- ha kännedom om grundläggande förhållanden i arbetslivet, 
speciellt relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare 
- visa förmåga att i praktiskt ingenjörsarbete tillämpa inom 
utbildningen förvärvade kunskaper 
- visa förmåga att beskriva, analysera och dokumentera det praktiska 
arbetet 
- visa förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, 
problem och lösningar i dialog med arbetskamrater och handledare 
på arbetsplatsen 
- visa förmåga att reflektera över sitt behov av kunskap och 
kompetensutveckling med utgångspunkt från erfarenheterna i det 
praktiska arbetet 
- visa förmåga att reflektera över hur de praktiska erfarenheterna är 
relaterade till de teoretiska kunskaperna inom sin inriktning 
- visa förmåga att i praktiskt ingenjörsarbete göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter 

Utifrån dessa lärandemål är examinationen uppdelad i två delar: 
- Praktisk verksamhet, 9 hp med betyg U/G 
- Rapport och presentation, 3 hp med betyg U/G 

Fig 2. Tidschema för NFK i ingenjörsutbildningarna 
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Den praktiska verksamheten examineras genom obligatoriskt 
deltagande i introduktionsdagen samt genom de veckovisa 
loggboksinläggen som skrivs under den näringslivsförlagda 
perioden. Dessa inlägg signeras av handledaren hos 
uppdragsgivaren.  
Den andra delen examineras i ett obligatoriskt seminarium och 
med den inlämnade slutrapporten. 

V. UTVÄRDERING 
Efter kursens första omgång för högskoleingenjörsstudenter 
våren 2015 kan konstateras att den blivit en stor framgång. 
Utvärdering genomfördes programvis och har i flera fall gjorts 
ur tre perspektiv: student, näringsliv och lärare. I det följande 
kommer utbildningsprogrammet ”Logistik och ledning” 
användas som exempel när det gäller utvärderingsmetod och 
resultat.  

När det gäller studentperspektivet utvärderades kursen med 
hjälp av en web-enkät på den lärplattform, som genomgående 
används i kurser på JTH, Pingpong. Svarsfrekvensen var 
förhållandevis hög, 69 % och enkäten innehöll en mängd 
kommentarer och synpunkter. Web-enkäten innehöll 13 frågor 
där utrymme för gradering på en skala från 1 (lågt betyg) till 7 
(högt betyg) samt utrymme för öppna svar gavs. Här följer 
redovisning av resultat för ett urval av de frågor som ställdes.  

TABELL1 
STUDENTENKÄT 

Fråga Snitt betyg 
(skala 1-7) 

I vilken grad tycker du att 
kursen Näringslivsförlagd 
kurs är relevant för ditt 
program? 

6,96 

Hur upplevde du 
möjligheten att skaffa en 
NFK plats? 

4,46 

Har du satt dig in i 
lärandemålen? 

6,16 

I vilken grad kunde du 
under praktikperioden 
reflektera och göra 
kopplingar till din 
utbildning på Tekniska 
Högskolan i Jönköping 
(JTH) 

5,76 

Hur upplevde du generellt 
bemötandet på det 
företag/den organisation där 
du genomförde din NFK 

6,24 

Hur tycker du kursen som 
helhet har varit? 

6,36 

Studenterna på programmet ”Logistik och ledning” var 
generellt sett mycket nöjda med genomförandet av NFK. Denna 
slutsats baseras på redovisningen ovan och av de frisvar som 
lämnats i anslutning till frågorna. Studenterna gav kursen 
toppbetyg generellt och de tyckte att kursen i allra högsta grad 
är relevant. Man blev väl emottagen och man kunde på ett bra 

sätt koppla ihop teori (sin utbildning) med empiri (praktik på ett 
företag/i en organisation). 

Studenternas synpunkter och förslag på förbättringar handlade 
i huvudsak om att underlätta i processen för att skaffa en NFK-
plats. Det fanns enskilda studenter som ansåg att JTH skall vara 
aktivare i att bistå studenten i denna process och att vara 
tydligare på vad som förväntas av student och företag när det 
gäller arbetsuppgifter och genomförande. Flera konstruktiva 
förslag i delar av genomförandet framfördes också t ex när det 
gäller rapportmall, loggboksrutiner och genomförande av 
seminarier.  

Uppföljning av kursen ur ett näringslivsperspektiv har också 
genomförts med hjälp av en web-enkät. Här var 
svarsfrekvensen väsentligen lägre med 15 svar i en grupp av 65 
företag/organisationer. Generellt kan sägas att även 
företag/organisationer gav kursen höga betyg. Studenterna har 
deltagit aktivt i verksamheten, en majoritet var mycket 
intresserad av att ta in nya studenter i framtiden och studenterna 
har bidragit med ny kunskap och infallsvinklar. Det som 
framförs som viktigaste förbättringsområden handlade om 
förberedelser och förväntningar på studentens arbetsuppgifter. 
Tilläggas kan att lärare i kursen varit i löpande kontakt med 
företag/organisationer under praktikperioden. Den bild som 
framkommit i dessa kontakter bekräftar den bild web-enkäten 
ger. Cirka häften av företagen har haft besök av en lärare, ett 
besök som varit mycket uppskattat av såväl företagsrepresen-
tanter som av studenter. 

Till sist skall här redogöras för utvärdering av kursen ur ett 
lärarperspektiv. Fem lärare har varit direkt inblandade i kursen 
för studenter på programmet ”Logistik och ledning”. Lärarnas 
roll har varit att handleda i seminarier samt hålla löpande 
kontakt med studenterna under praktikperioden. Det sistnämn-
da handlar främst om att läsa och kommentera studenternas 
veckovisa loggboksinlägg. Utvärderingen genomfördes som en 
workshop några veckor efter avslutad kurs. De huvudsakliga 
synpunkterna ur lärarnas perspektiv var följande: 

- Mycket bra kurs som förbereder studenterna för 
fortsatta studier och framtida utmaningar. 

- Kursen har varit lärorik även för inblandade lärare 
eftersom det getts möjlighet att ta del av studenternas 
arbete på flera olika typer av företag och organisa-
tioner.  

- Förbättringar i kursen handlar främst om detaljer i 
genomförandet: vissa tydliggöranden i förberedel-
serna av studenterna, tydligare rapportmall och för-
längd tid för seminarier. Det finns också utrymme för 
bättre kommunikation lärarna emellan.  
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VI. FRAMTIDA UTMANINGAR

Efter en lång förberedelseperiod och genomförande av den 
första NFK-kursen för blivande ingenjörer kan alltså framgång 
konstateras. Med detta sagt så finns även utmaningar som 
behöver adresseras för fortsatt utveckling av den så viktiga 
kursen NFK. Dessa utmaningar ska här i korthet beröras.  

Studenter som av olika skäl inte kan genomföra sin 
praktikperiod under den tid som planerats. Det kan handla 
om studenter som vid kursstart inte uppfyllt studieresultatet om 
att ha 60 hp godkända inom programmet. Dessa har en 
möjlighet att gå kursen under sommaruppehållet vilket ställer 
krav på JTH att hantera den löpande examinationen under 
sommaren. Nästa tillfälle är vid nästa kurstillfälle, normalt 
nästa läsår. Vidare kan det inträffa händelser inom företaget 
som innebär hinder för studenten att slutföra praktikperioden. 
Det visar behovet av flexibla lösningar så att lärandemålen ändå 
kan uppfyllas.  

Student som inte hittade plats: Student som inte hittade ett 
företag till kursstarten kan följaktligen inte påbörja den. Några 
studenter från denna grupp klarade av sin praktik under som-
maren. I något enstaka fall skapades praktikplats inom någon 
av avdelningarna på JTH.  
Internationella studenter: Icke svensktalande studenter har i 
många fall haft svårt att hitta ett företag att göra sin praktik på. 
Det innebär en utmaning för JTH att på något sätt underlätta för 
denna grupp av studenter. Inför kommande NFK-period för 
mastersstudenter ht-16 planeras för en anställning av en person 
som ska bereda vägen bättre för icke svensktalande studenter. 
Avsikten är att skapa en ”företagsbank” för internationella 
studenter att söka sin NFK-plats från. Utmaningen blir än större 
då JTH hösten 2016 startar högskoleingenjörs-/kandidatpro-
gram på engelska. 
Bristande kvaliteten på enstaka praktikplatser: Under 
seminarierna har det framkommit att det finns praktikplatser 
som inte riktigt uppfyllt de krav som lärandemålen stipulerar. 
Utmaningen för JTH blir att examinator på ett noggrannare sätt 
granskar ”Arbetsbeskrivningen” innan den godkänns. 
Loggböckerna kan också avslöja praktikplatser som under 
arbetets gång visar brister, t.ex. med enahanda okvalificerade 
arbetsuppgifter.  
Effekter vid lågkonjunktur: I den konjunktur som just nu 
(2015) råder har de allra flesta lyckats med att hitta en bra NFK-
plats. Utmaningen vid generellt vikande konjunktur är 
uppenbar och måste tas med som ett framtida scenario. En 
riktigt stark högkonjunktur kan också påverka möjligheterna för 
studenterna att få ”ta tid” i ett företag. 
Underlätta kontakten student-företag: Utmaningen för ett 
fortsatt gott reaslutat när det gäller NFK-platser handlar om att 
tidigt förbereda studenten för att börja leta efter lämpligt företag 
och att förstå vikten av att skapa/hitta nätverk som underlättar 
kontaktsökandet med företag. Företagen måste samtidigt 
stimuleras till att annonsera på studentwebben och att delta på 
näringslivsmässan Karriärum i större omfattning.  

VII. POSITIVA RESULTAT AV INDIREKT NATUR

NFK har stimulerat JTHs personal att göra ett flertal besök hos 
olika företag och organisationer. Det har lett till stärkta band 
mellan lärosäte och näringsliv. De stärkta banden har givet 
upphov till fler och djupare samverkansaktiviteter. Vi tror att 
kontaktytan via NFK i framtiden kommer att underlätta för 
utökat samarbete med näringslivet både inom utbildning, 
uppdragsutbildning och forskning. 
Vidare har NFK lett till att många studenter fått erbjudande om 
att göra sitt examensarbete på praktikplatsen. Sommarjobbs-
erbjudande var också vanligt förekommande. Studenterna har 
under seminarierna i slutet av kursen dessutom påpekat att de 
nu är mer medvetna om sin kommande yrkesroll.  
Från lärare kommer rapporter om mer engagerade och intresse-
rade studenter i kurser som tidsmässigt ligger efter NFK. Stu-
denter kan relatera exempel från praktikperioden vilket 
märkbart underlättar steget att omsätta teori till praktik 
Företagen har fått kontakter med ingenjörsstudenter och 
dessutom en naturlig koppling till lärare och forskare på JTH.  

Det finns alltså minst tre vinnare från kursen NFK: 
studentgruppen, näringslivet och lärosätet! 

Ett mycket intressant område för framtida studie är att 
undersöka den utveckling, personligen och i eget lärande, en 
student genomgår tack vare en väl genomförd NFK. JTH 
överväger att avsätta forskningsresurser och att söka 
finansiering för ett sådant projekt och välkomnar i anslutning 
till detta ett samarbete med andra lärosäten. 
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För att ge studenterna möjlighet att öva generiska 

färdigheter vid flera tillfällen och i olika sammanhang har 
projektledning integrerats som ett återkommande inslag i hela 
Högskoleprogrammet till medieproducent, vid Umeå 
universitet, i enlighet med CDIO Syllabus 2.0 [1]. För att 
erhålla progression omarbetades programstrukturen under 
2011, bland annat får nu studenterna läsa en kurs i 
projektledning redan under första terminen. Under denna 
kurs erhåller studenterna generiska färdigheter, som är 
avsedda att användas i efterföljande projektbaserade kurser. 
För att säkerställa progressionen reviderades hösten 2013 två 
strategiska kurser: Produktion av webb och multimedia och 
Produktion av nyhetsprogram för TV. 

Resultatet visar att de väl genomförda förändringarna i 
program- och kursstruktur har lett till en miljö med ökade 
generisk färdigheter för studenterna. Lärare på programmet 
anser att studenterna i en högre grad arbetar mer 
självständigt, genomför projekt mer framgångsrikt och 
levererar bättre presentationer i efterföljande projektbaserade 
ämnesrelaterade kurser. Dessutom visar även resultatet att 
studenterna tar större ansvar i projekt och för sin egen roll i 
inlärningsprocessen. 

Nyckelord — Yrkesidentitet, generiska färdigheter, CDIO 

I. INTRODUKTION 
Vid Umeå universitet, strävar flera tekniska utbildningar 

efter att följa CDIO. Varje år genomförs en programanalys 
där riktlinjerna kring arbetet baseras på CDIOs 12 
standarder. Denna analys ligger sedan till grund för det 
fortsatta arbetet med att utveckla och förbättra programmen. 
Vid ett av dessa program, Högskoleprogrammet till 
medieproducent, utbildas blivande produktionsledare. Goda 
kunskaper och färdigheter inom projektledning är en 
förutsättning för att dessa studenter ska fungera väl i sin 
blivande yrkesroll, där generiska färdigheter är en viktig del 
inom projektledning. Meredith och Mantel [2] kategoriserar 
dessa i sex kompetensområden; kommunikation, 
projektplanering, team building, ledarskap, flexibilitet och 
uthållighet samt teknisk kompetens. Detta bekräftas i en 
studie utförd av Curry och Sherry [3] som visar att de tio 

Sara Mejtoft (sara.mejtoft@umu.se) är lärare i medieteknik på institutionen 
för Tillämpad fysik och elektronik (TFE) vid Umeå universitet. 

högst rankade generiska färdigheterna är; muntlig 
kommunikation, tidsplanering, arbeta i grupp, 
presentationsteknik, hantera flera arbetsuppgifter samtidigt, 
planera sitt eget kunskapsinhämtande, skriftlig 
kommunikation, planering, IT-kunskap och beslutsfattande.  

För att erhålla en röd tråd och möjliggöra progression 
genom programmet läser studenterna tidigt en 
projektledningskurs. Där erhåller studenterna kunskap och 
färdighet som är tänkt att användas i efterföljande 
projektbaserade kurser. Trots detta har målsättningen med 
progression och röd tråd varit svår att uppfylla. Lärare i 
efterföljande kurser har ofta saknat kompetens i 
projektledning, vilket i sin tur medför att studenter missat 
möjligheten att omsätta sina generiska färdigheter i 
utbildningens kontext. Tekniska högskolan vid Umeå 
universitet initierade hösten 2010 ett kompetenshöjande 
fortbildningsprojekt inom projektledning [4]. I och med detta 
projekt erhöll några av programmets pedagogiska och 
ämneskompetenta lärare den kompetens de saknade för att på 
bästa sätt kunna vidareutveckla och ge projektbaserade 
kurser.  

Denna fallstudie visar hur förändringar i kursstruktur och 
studieprogram ökar studenternas generiska färdigheter. De 
didaktiska metoder som har använts är baserade på CDIO 
och projektledning och syftet med de genomförda 
förändringarna har varit att öka studenternas 
anställningsbarhet och att ge dem en yrkesidentitet och ökat 
självförtroende. För att kontrollera resultaten genomfördes, 
under våren 2014 och 2015, studentenkäter, kursvärderingar 
och intervjuer med elever och lärare. Undersökningarna har 
besvarats av 62 studenter i slutet av de två kurserna 
Produktion av webb och multimedia samt Produktion av 
nyhetsprogram för TV. Djupintervjuer genomfördes med två 
studenter i varje kurs och med tre lärare. 

II. GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR PÅ
PROGRAM- OCH KURSNIVÅ 

CDIO-initiativet understryker vikten av att teknologer är 
förberedd för de utmaningar som väntar dem efter examen, 
både inom ämneskunskaper och generiska färdigheter [5]. 

Stefan Berglund (stefan.berglund@umu.se) är lärare i medieteknik på 
institutionen för Tillämpad fysik och elektronik (TFE) vid Umeå universitet. 

CDIO som metod för att stärka teknologers 
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Generiska färdigheter kan förvärvas på olika sätt; det kan 
vara att låta studenterna öva yrkeskompetens genom att 
genomföra yrkesrelaterade rollspel, ett annat är att låt dem 
arbeta med verkliga fall och tredje att låta dem arbeta i 
projekt [6]. Enligt Crawley, Malmqvist, Östlund och Brodeur 
[5], finns det goda möjligheter för integrerat lärande, till 
exempel genom att koppla ihop både kommunikation och 
grupparbete med konkreta uppgifter. Vidare är det viktigt att 
detta erbjuds genom hela programmet för att studenterna ska 
få möjligheten till mer djupgående generiska färdigheter. 
Elmgren och Henriksson [6] anser också att det är önskvärt 
att åstadkomma ett integrerat lärande, de tror dessutom att 
teori och praktik, kunskap och förståelse, färdigheter och 
förtrogenhet, värderingar och attityder tillsammans ger något 
mer än de enskilda delarna. De anser att lärande leder till 
personlig utveckling. 

A. Progression genom utbildningen 
Fokus för programmet ligger i att ge studenterna en 

djupare förståelse inom projekt- och produktionsledning. För 
att nå detta har utbildningen under flera år utvecklats från att 
helt sakna en röd tråd till att idag låta projektledning 
genomsyra programmet. Utvecklingen baserades på CDIO 
Standard 3 och 7 [7] vilket understryker betydelsen av 
personliga och sociala färdigheter sammanvävda med 
inlärning av ämneskunskap. En integrerad kursplan och 
integrerad inlärningserfarenhet är viktigt och i detta fall, 
användas projektledning som ett verktyg för att uppfylla 
detta. Idag får studenterna sina grundläggande kunskaper 
inom projektledning under första terminen, helt enligt CDIO 
Standard 4 [7]. Detta gör det möjligt för studenterna att 
återanvända kunskaperna vid upprepade tillfällen, vilket 
öppnar upp för progression under hela programmet. Enligt 
Bränberg, Gulliksson och Holmgren [8], är ”Varför?”, ”Vad 
är sammanhanget?” och ”Vad är meningen?” det första som 
bör tänkas på när en kurs planeras och genomförs. Därefter 
kan de förväntade studieresultaten behandlas och sedan bör 
arbetet med att utveckla undervisning och lärande fortsätta. 
Enligt Standard 8 [7], är aktivt lärande ett bra sätt att direkt 
engagera studenterna i uppgifter som både kräver 
tankeverksamhet och problemlösning. För att ge denna 
möjlighet till studenterna, och att låta dem träna 
projektledning i sin rätta kontext, läser de projekt-
ledningskursen parallellt med projektdelen i den 
ämnesrelaterade kursen Digitala bilder och grafisk 
produktion. I den efterföljande kursen Ljud- och 
videoproduktion får studenterna ytterligare en möjlighet att 
använda sina kunskaper i ett traditionellt projekt, denna gång 
i ett annat sammanhang. Under kursen Prototyputveckling 
och gränssnittsdesign får studenterna ytterligare progression 
i projektledning genom att arbeta med en agil 
projektledningsmodell. För att nå ytterligare progression har 
de två avslutande kurserna Produktion av webb och 
multimedia samt Produktion av nyhetsprogram för TV 

grundligt reviderats för att bättre möta studenternas ökade 
kunskaper inom projekt- och produktionsledning. Under 
dessa kurser är det önskvärt att studenterna får en djupare 
förståelse för hur deras generiska kunskaper senare kan 
komma till användning i näringslivet. Den förstnämnda 
kursen utgår från traditionell projektledning [9] och den 
andra baserar sig på agila metoder [10]. I båda kurserna 
arbetar studenterna fritt inom vissa givna ramar. Enligt 
CDIO Standard 8 [7] lär sig studenterna inte bara mer, utan 
de får även en förståelse för vad och hur de lär sig. En av de 
bakomliggande tankarna är att låta studenterna ta ett ökat 
ansvar över sina studier, sitt lärande och resultat. Målet är att 
studenterna ska utvecklas och bli mer drivna, ansvarstagande 
samtidigt som de erhåller en ökad yrkesidentitet. 

B. Olika yrkesroller 
Enligt Crawley, Malmqvist, Östlund och Brodeur [5] blir 

inlärningen mer aktiv när studenterna går in i en simulerad 
yrkesroll, vilket också beskrivs i CDIO Standard 8 [7]. I 
webbproduktionskursen får studenterna tillfälle att träna på 
att arbeta med flera projekt samtidigt men med olika roller, 
en färdighet som hamnade högt upp enligt Curry och Sherry 
[11]. Studenterna, i TV-produktionskursen, får också rotera 
på olika yrkesroller under kursens först moment för att få en 
större förståelse för den multikompetens som behövs för att 
utföra arbetet. Inför det sista momentet får studenterna 
reflektera över sin egen utveckling och ges sedan möjlighet 
att välja inriktning och yrkesroll, detta för att möjliggöra till 
ytterligare fördjupning av generiska kunskaper. För att få en 
starkare verklighetsanknytning, enligt CDIO Standard 9 [7], 
är en projektledare från Sveriges Television, SVT, 
involverad som lärare på kursen. Genom hennes djupa 
professionella kunskap och erfarenhet fungerar hon bra som 
både föreläsare och mentor till studenterna. För att ge 
ytterligare inblick i de olika yrkesroller, får studenterna 
också delta i workshops med både en bildproducent och en 
ljussättare från SVT.  

C. Examination 
CDIO Standard 11 [7] påpekar vikten av genomtänkta 

examinationer genom lämpliga metoder som kopplar till 
studieresultat men även generiska färdigheter. Enligt detta 
examineras inte projekten i sin helhet i webb-
produktionskursen. Examination sker istället på de 
arbetsinsatser studenterna utför i respektive roll. 
Projektledaren skriver kravspecifikation, projektplan, 
leveransrapport, slutrapport samt kallar till, genomför och 
dokumenterar projekt-, beställar- och styrgruppsmöten. 
Webbdesignern designar och producerar innehåll, intervjuar 
beställaren och referenspersoner, utför användartester samt 
dokumenterar och presenterar sitt arbete. Programmeraren 
kommunicerar med övriga projektdeltagare kring design och 
hur denna implementeras samt hanterar kommunikationen 
med kund runt teknik för publicering och underhåll. Bortsett 

68



5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 
18 – 19 november 2015 

från deadline för leverans och projektrapportering, planerar 
och genomför studenterna sina projekt helt under eget 
ansvar.  

D. Samarbete med industrin 
Att vidga studenternas perspektiv och skapa en 

yrkesidentitet under utbildningen är en viktig del. Elmgren 
och Henriksson [6] menar att undervisningen också bör bidra 
till att studenterna får insikt om hur den framtida 
arbetsmarknaden ser ut och om utbildningens relevans. 
Liksom CDIO Standard 9 [7], påpekar de vikten av 
samarbete med personer och företag utanför universitetet. 
Enligt CDIO Standard 9 [7], kan ett sådant samarbete även 
ge en relevant kursstruktur och innehåll, baserat på ett 
professionellt sammanhang. Grundtanken med kursen 
Produktion av nyhetsprogram för TV är att ge studenterna 
möjlighet att känna “pulsen” inom TV-branschen och 
känslan att arbeta med nyhetsproduktion på riktigt. Som 
tidigare nämnts påpekar Elmgren och Henriksson [6] att 
samarbete med industrin redan borde ha påbörjats när läraren 
formulerar målen för kursen. Programmet har tidigare haft 
ett nära samarbete med SVT, som nu blev en naturlig partner 
under denna kursutveckling. För att maximera inverkan av 
näringslivet, har de varit involverade genom hela 
utvecklingen av kursen. Arbetet på en redaktion baserar sig 
till stor del på den agila projektledningsmodellen, där 
produktionen genomförs i korta cykler, vilka kontinuerligt 
utvärderas och förbättras. Enligt Tomas Gustavsson [10] 
innebär det agila arbetssättet att projektgruppen har mandat 
att själva genomföra sina dagliga förbättringar, att göra fel, 
lära sig och förändra sitt arbetssätt genom hela projektet. 
Detta arbetssätt är en bra utgångspunkt för att ge studenterna 
en progression i arbetet och att växa i sin yrkesprofession 

under kursens gång. Det agila arbetssättet svarar också väl 
mot vad Bränberg, Gulliksson och Holmgren [8] betonar, 
vikten av att studenten får möjlighet till reflektion över sin 
egen roll och utveckling men även gruppens arbete och 
utveckling. 

III. RESULTAT
De väl genomförda ändringarna inom utbildningen, enligt 

CDIO Standard 2.0 [7], har lett till en miljö för ökade 
generiska färdigheter men också ökad yrkesidentitet och ett 
ökat självförtroende hos programmets studenter. Detta 
bekräftas i den enkätundersökning som utfördes under 
2014/2015, se Figur 1. 

Projektkurser som ett återkommande inslag i utbildningen 
ger studenterna möjligheten att, som Crawley, Malmqvist, 
Östlund och Brodeur [5] poängterar, träna generiska 
färdigheter vid flera tillfällen och i olika kontexter. Enkäten, 
Figur 1, och intervjuer med studenter visar på att de två 
reviderade fördjupningskurserna har resulterat i ytterligare 
progression av studenternas generiska färdigheter.  

Lärare på programmet anser att den tidigarelagda 
projektledningskursen har lett till en högre nivå av 
självständigt arbete, bättre genomförda projektarbeten och 
bättre muntliga presentationer på efterföljande 
ämnesrelaterade kurser. En av dessa lärare konstaterar 
följande "Det är uppenbart att elever har gjort det förut, de 
vet hur man använder projektverktyg omedelbart och hur 
man dokumenterar. Studenterna känns mer drivna och 
förberedda för uppgiften." En annan lärare konstaterar ”Med 
det agila arbetssättet ser man som lärare en tydlig 
progression under kursen. Studenterna har utvecklats genom 
att reflektera och kontinuerligt förändra.” 

Fråga 1: Tror du att yrkesfärdigheter styrker din professionella identitet? 
Fråga 2: Har kursen get dig möjlighet att ytterligare inhämta och öva yrkesfärdigheter? 
Fråga 3: Har du fått öva olika yrkesroller under kursen? 
Fråga 4: Har du tagit ansvar för ditt eget kunskapsinhämtande? 

Figur 1.  Diagrammet ovan visar svaren från studentenkäten. 
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Enligt enkäten, Figur 1, anser studenterna att ökade generiska 
färdigheter resulterat i en ökad yrkesidentitet. Enkäten visar 
också att inslagen av rollspel, där studenterna fått testa olika 
yrkesroller, bidragit ytterligare, vilket också ligger i linje med 
vad Elmgren och Henriksson [6] beskriver om yrkesidentitet. 
Kursansvariga lärare har fått indikationer från studenter att de 
under kurserna vuxit som individer, att de erhållit en tydligare 
identitet och känner sig tryggare inför yrkeslivet. Under en 
intervju poängterade en student: “Så jag tycker att det har varit 
jävligt bra och hjälpt för att gå ut med ett högre självförtroende 
helt enkelt. Alla har ju växt, verkligen.” Lärare har även 
konstaterat att studentgruppen tagit större ansvar i projekten 
och för sin egen roll i inlärningen, vilket också bekräftas i 
studentenkäten, Figur 1.  

Enkäten, Figur 1, och kursutvärderingarna visar på att 
studenterna har uppskattat kontakten med företag utanför 
universitetet och att kurserna varit yrkesinriktade med ett 
upplägg som liknar verkligheten. De har också insett att 
multikompetens och samarbete är två viktiga komponenter. 
Analys av resultatet visar på att studenterna har vuxit som 
individer eftersom de erhållit en tydligare yrkesidentitet som 
produktionsledare och känner sig mer självsäker inför det 
framtida arbetslivet. 

TACK 
Författarna vill tacka de lärare som har utvecklat och 

genomfört kurserna Produktion av webb och multimedia och 
Produktion av nyhetsprogram för TV samt de studenter som har 
läst eller läser vid Högskoleprogrammet till medieproducent. 
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ATT UTVECKLA KONCEPTUELLT 
LÄRANDE I MATEMATIKEN GENOM 

VARDAGSEXEMPEL 
Khalid  El Gaidi PhD. Högskolepedagogik, KTH, 

Tomas Ekholm, PhD. Matematikavdelningen KTH 

Abstrakt. Många ingenjörsstudenter får problem i de 
inledande matematikkurserna. En del av dem 
använder sig av procedurer för att kunna lösa givna 
problem. När de möter nya problem står de 
handfallna. Det som eftersträvas i kurserna är 
konceptuellt lärande som är abstrakt. För att 
åstadkomma detta har konkreta vardagsexempel, 
tillämpningsexempel och gemensam konstruktion av 
definitioner i en inledande kurs i matematik. Det 
kvantitativa resultatet visar bättre genomströmning 
och studenterna har fått bättre förståelse för 
abstraktioner och dessutom blivit motiverade för 
matematikstudier.  

Nyckeord: Vardagsexempel, abstrakt lärande, 
kontextualiserat, konceptuell lärande. 

I. INLEDNING 

Nybörjarstudenter på ingenjörs- utbildningen på 
KTH genomgår ett diagnostiskt test i matematik i 
början av utbildningen. Resultaten från testet har 
visat vikande resultat i en följd av år. Det visar 
också att många studenter saknar grundläggande 
färdighet i matematik och därför är sämre rustade 
att klara de inledande kurserna i matematik. 
Även examinationsresultaten pekar åt samma håll. 
Nästan hälften av studenterna klarar inte de 
inledande tentamina i årskurs 1. 
Tentamensresultaten har konsekvenser för 
studenternas fortsatta studier och kostar samhället 
mycket pengar. 
En del av problemen studenterna uppvisar i 
matematik har att göra med att många anammar en 
procedurell ansats till sina studier i matematik. När 
proceduren inte stämmer på det givna problemet 
kan de inte hitta lösningar. Förfaringssättet bygger 
på ytlig minnesinlärning och inte djup förståelse 
som efterfrågas på kurserna. Studenterna ägnar 
också för lite tid och uppmärksamhet åt 
matematiska definitioner som är centrala för den 
konceptuella förståelsen. 

II. KURSENS UPPLÄGG

Den första envariabel kursen, som vi studerar, är en 
allmän kurs för alla civilingenjörsstudenter. Den 
består av 21 föreläsningar, 14 övningar och 4 
seminarier.  Studenterna på det aktuella 
programmet datalogi erbjuds även möjlighet till 
”Supplemental Instruction”(SI). Utöver detta finns 
möjlighet att delta i mattestugor. Mattestugor 
erbjuds sen eftermiddag fyra dagar i veckan och 
leds av äldre studenter eller doktorander. Där kan 
man få handledning i att lösa sina matematiska 
problem. 
Att lösa hemtal och delta i seminarier ger 
bonuspoäng som man tar med sig till den ordinarie 
tentan. Man kan maximalt ta med sig 8 poäng och 
behöver bara få ytterligare 8 till på tentan för att nå 
godkänt. 

III. INTERVENTIONEN
Under läsåret 2013-2014 gjordes en förändring i en 
annars konventionell kurs i envariabelanalys för 
dataloger. Programmet bestod av 160 förstaårs- 
studenter. Den huvudsakliga hypotesen är att 
mycket av problemen med konceptuell förståelse av 
matematik bottnar i att studenterna under sina 
tidigare studier i stor utsträckning har varit utsatta 
för en abstrakt och kontextfri undervisning av 
matematiken. Målet med matematikstudierna är 
självklart att man ska utveckla abstrakt tänkande 
men detta innebär inte nödvändigtvis att själva 
matematikundervisingen måste vara abstrakt, 
snarare tvärtom som vi kommer att visa. 

Varje ny föreläsning i kursen startar med 
presentationen av ett vardagsexempel.  Det aktuella 
begreppet i kursen är då till för att lösa detta 
exempel. Kort kan man beskriva vardagsexemplet 
som en ordbaserad historia som går att förstå enbart 
med hjälp av studentens livserfarenheter. Alla 
numeriska, algebraiska och grafiska förklaringar 
under föreläsningen relateras tillbaka till detta 
vardagsexempel. På så sätt utgör exemplet en 
kontext inom vilken man kan tolka och förstå de 
abstrakta termerna.  
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När man löst problemet är det dags att koncentrera 
sig på definitionen. Studenterna erbjuds att ge 
förslag på en definition som fångar det generella i 
exemplet. Oftast introducerar förslagen fler 
restriktioner än nödvändigt. När studenterna lämnat 
några förslag och läraren förklarat konsekvenserna 
av de mer restriktiva förslagen kommer man ofta 
fram till en definition som stämmer överens med 
bokens definition.  

Då studenterna är dataloger visas i slutet av 
föreläsningen ett tillämpningsexempel i 
programmering. Läraren tydliggör användningen av 
matematiken i programmeringen, studenternas 
framtida yrkesfält. Det görs också klart från början 
att det inte är nödvändigt att förstå eller komma 
ihåg detta tillämpningsexempel och att det inte 
heller kommer med på examinationen. Det är 
endast till för att visa matematikens tillämpning. 

IV. MATEMATIKEN I INGENJÖRS-
UTBILDNINGEN 

Att matematiken ligger i början av 
ingenjörsutbildningen har både för och nackdelar. 
Fördelen är, dels att tillgodose behovet av 
matematiken i tillämpningsämnena i naturvetenskap 
och teknik, dels att det är ett ämne som ger en 
känsla av självförtroende när man klarar kraven för 
de studenter som har lämpliga förkunskaper. I 
matematiken går det lätt att bestämma vad som är 
rätt eller fel. Nackdelen är att matematiken, om det 
undervisas på ett dekontextualiserat sätt, kan ställa 
till problem för stora studentgrupper och urgröpa 
deras självförtroende och studiemotivation.  

Det är knappast pedagogiska överväganden som 
legat till grund för att börja ingenjörsutbildningen 
med matematiken. Upplägget verkar mer vara 
tayloristiskt. Matematiken levereras av experter på 
ett formellt och abstrakt sätt. Hur det sedan används 
i kommande ämnen eller i verkligheten är det upp 
till den enskilde studenten att lista ut. Att integrera 
matematiken med naturvetenskapen och 
tillämpningsämnen i olika former utesluter frågor 
av typen ”vad ska vi kunna det här för? ” eller ”vad 
använder man denna matematik till?” samtidigt som 
integreringen ger en kontext till förståelsen av den 
matematik som står för handen.  

V. DEKONTEXTUALISERAD MATEMATIK 

Styrkan i matematiken är dess abstraktion och 
förmåga att användas i så vitt skilda sammanhang, 
bland annat naturvetenskap och teknik. 
Abstraktionen är med andra ord målet för 
matematikundervisningen inte nödvändigtvis vägen 
till detta mål. Etymologiskt är ”abstraktion 

processen att formulera generella idéer eller 
begrepp genom att extrahera gemensamma kvalitéer 
från specifika exempel”[1]. Att endast presentera 
matematiken på ett abstrakt och dekontextualiserat 
sätt försummar denna kontakt med abstraktionens 
ursprung och gör det därmed onödigt svårt för 
studenterna att få grepp om de abstrakta 
definitionerna. 

Att konstruera vardagsexempel som återknyter den 
abstrakta matematiken med erfarenheten är att ge 
studenterna en referensram inom vilken de kan 
förstå de abstrakta definitionerna. Vardagsexempel 
utgör här den bro som överbrygger klyftan mellan 
studenternas erfarenheter och de abstrakta 
matematiska begreppen. Studenten använder det 
kända för att förstå det okända. 

Det finns en del forskare som försavar den abstrakta 
undervisningen av matematiken. Deras metod 
förkortas med bokstäverna DTP (Definition, 
Therorem, proof). Bland dessa finner vi t ex. Wu 
och Baker, samt Czarocha och Prabhu[2]. Dessa 
forskare har dock blir hårt kritiserade från en rad 
forskare stödda av ”National Council of Teachers of 
Mathematics” (NCTM) i USA. Forskare som 
Brown, Seidelman och Zimmermann [3] samt 
pragmatiska forskare som Lave har inte funnit 
någon överföring mellan den abstrakta procedurella 
metoden och konceptuell förståelse. 
I traditionell matematisk undervisning som den som 
förordar DTP ses den procedurella metoden, dvs 
förmågan att lära sig procedurer att lösa givna 
problem som nödvändigt för att senare på djupet 
kunna förstå de abstrakta matematiska begreppen. 
Detta synsätt har som ovan nämnt utmanats av en 
rad forskare.   

Vår ansats att inleda introduktionen av de abstrakta 
matematiska begreppen med konkreta 
vardagsexempel går i precis motsatt riktning.  

VI. KONTEXTUALISERAT LÄRANDE AV
MATEMATIKEN 

Att undervisa för att åstadkomma abstrakt förståelse 
hos studenterna innebär att binda samman de 
abstrakta teoretiska resonemangen till studenternas 
förkunskaper och erfarenheter, t ex genom 
användningen av vardagsexempel. 

Användningen av ordet exempel behöver 
tydliggöras då det kan användas i vitt skilda 
sammanhang och betyda en rad olika saker. Det 
finns åtminstone tre olika slags ”exempel”: 

a) Kontextfria exempel
b) Tillämpningsexempel
c) Vardagsexempel
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Den första kategorin, kontextfria exempel, använder 
sig av matematiska symboler som inte har någon 
anknytning till vare sig tillämningar eller 
erfarenhetsvärlden. Den andra kategorin, 
tillämpningsexempel, knyter de abstrakta 
matematiska begreppen till tillämpningar inom 
naturvetenskapen och de tekniska ämnen som 
studenten per definition inte kan känna till i början 
av utbildningen. De använder ett okänt abstrakt 
begrepp för att förklara ett annat abstrakt begrepp. 
Inte konstigt att studenternas reaktion inför denna 
typ av exempel ofta blir ”måste vi kunna detta 
exempel också till tentan?”.  Då den procedurella 
undervisning och lärande strategin huvudsakligen 
förlitar sig till minnet och inte förståelsen blir varje 
ny sak en börda för minnet. 
 
Vad vi har koncentrerat oss på i denna studie är 
användningen av vardags exempel, den tredje 
kategorin. De skiljer sig från abstrakta exempel 
därför att de är konkreta och knyter an till 
studenternas erfarenheter och från den andra 
kategorin, tillämpningsexempel genom att de 
använder sig av studenternas kända erfarenhet för 
att förstå något nytt och okänt. 
 
Vad är då konceptuellt lärande eller djupt abstrakt 
lärande? Hiebert och Lefevre har gett en definition 
som är vida omnämnd. ”Concetual knowledge is 
rich in relationsships. It can be thought of as a 
connected web of knowledge, a network in which 
the linking relationships are prominent as the 
discrete pieces of information”[4]. Sluter man sig 
till denna definition är det bara vardagsexemplen 
som uppfyller villkoren för ett kontextualiserat 
lärande. 
 
Även om försök att förbättra abstrakt lärande bland 
studenterna har gjorts på olika ställen i världen är 
det fortfarenade den traditionella kontextfria DTP-
metoden som används på bred front. Trots det 
beklagar sig fakulteten att djupförståelsen av de 
matematiska begreppen är svag bland studenterna. 
Forskningsrönen har svårt att nå den praktiserande 
läraren på undervisningsgolvet. Därför bör framtida 
upplägg av forskning sträva efter att involvera 
lärare i matematiken i större uträckning i hela 
forskningsprocessen vilket vi har gjort i denna 
studie. 
  
Vi är medvetna om att vardagsexempel inte är det 
optimala om man fick välja fritt. Att lära sig 
kunskapen där den används är långt mycket 
effektivare. Men inom det allmänt rådande 
upplägget av ingenjörsutbildningar som domineras 
av traditionella kursupplägg med föreläsningar och 
övningar är vardagsexemplen den ansats som 
åstadkommer mycket verkan med liten insats. Få 
lärare bestrider nyttan av goda vardagsexempel i 
undervisningen. Men lika få är villiga att dela med 

sig av sina exempel. Till skillnad från matematiken 
som kan bedömas med rätt och fel är exemplen 
frukten av den pedagogiska kreativiteten och kan 
endast bedömas som goda eller dåliga exempel 
vilket gör deras användning riskabel inför både 
studenter och kollegor. 
 
I samband med denna studie har vi därför lagt upp 
en databas med vardagsexempel och gjort den 
tillgänglig för alla lärare. Alla har också inbjudits 
att bidra med sina egna exempel. Men bidragen har 
varit få. 

VII. MÄSTARLÄRA- DET KONKRETA OCH 
DET ABSTRAKTA 

Den teoretiska bakgrunden till denna studie vilar på 
en pragmatisk grund. Närmare bestämt 
Wittgensteins filosofi. Kärnan i denna filosofi är att 
vi endast förstår språkliga utsagor genom vår 
erfarenhet.[5] Mao är all annan förståelse än 
erfarenhetsförståelsen osäker och ytlig. Erfarenheter 
från mästarlära[6] ger honom rätt. 
 
Även om de flesta av oss lever i en tid då det mesta 
av mästarläran hör till det förflutna så finns fickor 
där det fortfarande utövas. Konsthögskolarna och 
främst i musik är detta vanligt.[7] 
Vid närmare betraktelse pågår mästarlära 
runtomkring oss dagligen utan att vi reflekterar 
över det. Vi tänker på modersmålsinlärningen. 
Förskolebarn lär sig sitt modersmål innan de har 
börjat i skolan. Analyserar man deras språkliga 
kunskaper finner man att de behärskar en rad olika 
regelsystem utan någon undervisning. Här finner vi 
grammatikregler, syntaxregler, uttalsregler, 
intonationsregler för att bara nämna några. 
 
Var ligger hemligheten? Jo, att de har lärt i 
praktiken där kommunikation är det centrala, 
språkinlärningen kommer på köpet. Så fungerar 
mästarlära. Ett förskolebarn utan formell skolning 
kan höra när någon säger ett grammatiskt fel eller 
kommer från närmsta byn med ett litet annorlunda 
uttal än det omedelbart brukliga. Användningen av 
modersmålet, till skillnad från främmande 
skolspråk, blir därmed säker. 
 
Vi människor föds med en förmåga att leta mönster 
och bilda abstrakta begrepp, därav barnens 
behärskning av ett antal språkliga regelsystem utan 
att de undervisats i dem. 
Tvärtom tycks många gånger vara problematiskt. 
Vi har lättare att förstå det abstrakta om vi får 
uppleva det konkreta än tvärtom. 
 
Med tanke på detta resonemang skulle man kunna 
konsturera en schematisk taxonomi av dikotomin 
konkret – abstrakt med utgångspunk i matematiken. 
Det mest abstrakta ligger överst och det mest 
konkreta underst. 
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‐ Lagrange multiplikatorer 
‐ Definition 
‐ Derivation och bevis 
‐ Algebraiska exempel 
‐ Konkreta exempel 
‐ Tillämpningsexempel 
‐ Simulationer 
‐ Autentiska projekt 
‐ Användning i ingenjörsarbete 

Därmed ser vi att lärande i samband med 
användningen är det mest optimala, som det 
förekommer i mästarlära och 
modermålsinlärningen. Vardagexempel utgör den 
kvalitativa övergången till konkreta ansatser. De 
fyra översta nivåerna är de som befolkar 
undervisningen i matematik i de allra flesta 
ingenjörsutbildningar. 

Problembaserat lärande (PBL) är långt mer 
effektivare i detta avseende men kräver också en 
större insats för att genomföras. Men det finns 
högskolor som har lyckats med det. Nya högskolor 
som inte hör till de gamla etablerade skolorna.[8] 

Exempel på vardagsexempel: 

1. Derivata: Hur snabbt springer Usain Bolt
vid en specifik punkt i ett hundrameters
lopp?

2. Talet e och ränta på ränta. Hur mycket
pengar får du vid slutet av året om du tar ut
och sätter in pengar alltmer ofta under året?
Lösningen till detta problem leder till
definitionen av talet e.

3. Lokala och globala maximum. Marie
vattnar sin pumpaodling med x liter per
dag. Pumpornas tillväxt beror av x, inget
eller för mycket vattnande leder till att
pumporna dör. Det borde finnas ett optimalt
värde på x. Hur kan vi formulera detta
optimala värde?

4. Gränsvärden. En bil startar från noll och
accelererar i 20 sekunder upp till
hastigheten 50 kilometer/timme och kör
därefter med konstant hastighet. Vad
händer med medelhastigheten när tiden
fortlöper? Finns det ett gränsvärde?
Kommer gränsvärdet bli 50 
kilometer/timmen?

Exemplen i det pragmatiska perspektivet som vi 
förespråkar här  är konstitutiva och inte enbart 
illustrativa som de används i andra perspektiv. 

VIII.  IMPLIKATIONER FÖR UNDERVISNING 
OCH LÄRANDE AV MATEMATIKEN 

De allra flesta böcker i matematik använder inte 
exempel på ett systematiskt sätt vilket gör att de blir 
lite för abstrakt. Många lärare vittnar om att inte ens 
de mest begåvade studenterna kan lösa problem 
med hjälp av bokens definitioner. En definition kan 
som regel tolkas på så många sätt. Någon regel om 
hur man ska använda definitionen följer inte med. 
Själva tolkningen av definitionen är något som 
läraren visar i undervisningen.[9]  

Om läsaren håller med om det anförda är 
undervisningens huvudsakliga mål att konkretisera 
de abstrakta matematiska begreppen och knyta dem 
till studenternas förkunskaper och erfarenheter. I 
studier utförda av Chappell och Killpatrik uttrycker 
en student, som vår studie följande tanke. ”knowing 
where the formula comes from not only helps you 
understand what it accomplishes, but also helps you 
remember it”. 

Att ha sett konkreta exempel på matematiska 
begrepp ger också en koppling till 
erfarenhetsvärlden som underlättar dess användning 
i framtiden genom analogisa paralleller.  

IX. METODEN
Studien utfördes i den första kursen i matematik, 
envariabelanalys, på ett program med 160 
dataloger.  Metoden är både kvantitativ och 
kvalitativ. Kvantitativa data kommer från det 
diagnostiska provet som alla studenter på den 
femåriga civilingenjörsutbildningen genomgår. Den 
andra källan är tentamens resultat.  
Kvalitativa data kommer från en enkät som 
studenterna svarade på under den sista 
föreläsningen innan tentan. 148 svar har samlats in 
från lika många närvarande. 
För att göra det möjligt att jämföra med andra 
program har allt annat, utom systematisk 
användning av vardagsexempel, konstruktion av 
definitioner tillsammans med studenterna och 
visning av tillämpningsexempel behållits likadant. 
Tentamen är centralt administrerad och sker 
samtidigt för alla program som har kursen under 
läsperioden. 

X.  RESULTAT 

A. Kvantitativa Resultat 

Gruppen dataloger i vår studie presterade bättre än 
studenter från fyra andra program som skrev tentan 
samtidigt trots att de hade sämre resultat på det 
diagnostiska provet i början av utbildningen. 
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B. Kvalitativa resultat. 
Enligt svaren på 14 frågor i enkäten har de flesta 
studenterna deltagit i majoriteten av föreläsningarna 
men färre har deltagit i de andra frivilliga SI och 
mattestugan. Tre fjärdedelar av gruppen har använt 
sig av elektroniska resurser på webben som Khan-
academy eller MIT-föreläsningar.  

De allra flesta uppskattar de konkreta 
vardagsexemplen i kursen och önskar att det skulle 
vara så i den fortsatta utbildningen. Nedan följer 
exempel på studenternas kommentarer delade på 
olika områden: 

vardagsexempel: 
• Jag har skaffat en sådan djup förståelse i

matematiken  att teorem och metoder lätt
kan härledas. Det finns därför inget behov
längre att minnas metoder.

• Vardagsexempel riktar fokus mot
abstraktioner i matematiken

• Användningen av  vardagsexempel har
gjort matematiken mer utmanande och höjt
min motivation.

Tillämpningsexempel: 
• Jag har utvecklat en förståelse för varför

abstraktioner är viktiga i matematiken och
i arbetslivet.

• Läraren visar hur dataloger kan använda
matematiken och det gör mig motiverad.

• Abstraktion och tillämpningsexemplen i
programmering var strålande.

Konstruktion av definitioner: 
• Min syn på matematiken har förändrats I

grunden. Jag har snappat upp ett nytt sätt
att lösa problemen.

• Matematiska definitioner öppnar ett nytt
fält för förståelsen.

• Det var en berikande erfarenhet att låta
studenterna konstruera matematiska
definitioner.

XI.  DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Användningen av vardagsexempel uppskattades av 
så gott som alla studenter. De insåg också betydelse 
av dem för att kunna skaffa sig en abstrakt 
förståelse av matematiken. Studenterna uppskattade 
användningen av tillämpningsexemplen med 
koppling till sina framtida yrken inom 
programmering. De som inte hade en 
programmeringsbakgrund uppskattade också att det 
inte var något krav på att förstå dem omedelbart. 
Konstruktion av definitioner klargjorde för de flesta 
betydelsen av definitioner i abstrakta konceptuella 
förståelsen. 

Slutligen är användningen av vardagexemplen 
tillsammans med tillämpningsexemplen och 
gemensam konstruktion av matematiska 
definitioner ett sätt att tillhandahålla resurser 
(affordances) som möjliggör konceptuell förståelse 
av de abstrakta matematiska begreppen och inte 
överlämnar det till studenterna att på egen hand nå 
det någon gång i framtiden.  
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(Extended Abstract)

Abstract—Traditionally, theoretical foundations in data struc-
tures and algorithms (DSA) courses have been covered through
lectures followed by tutorials, where students practise their
understanding on pen-and-paper tasks. In this paper, we present
findings from a pilot study on using the interactive e-book
OpenDSA as the main material in a DSA course. The goal was to
redesign an already existing course by building on active learning
and continuous examination through the use of OpenDSA. In
addition to presenting the study setting, we describe findings from
four data sources: final exam, OpenDSA log data, pre- and post
course questionnaires as well as an observation study. The results
indicate that students performed better on the exam than during
previous years. Students preferred OpenDSA over traditional
textbooks and worked actively with the material, although a
large proportion of them put off the work until the due date
approaches.

Index Terms—Computer science education, computer aided
instruction

I. INTRODUCTION

TRADITIONALLY, covering the theoretical foundations
in a data structures and algorithms (DSA) course uses

lectures followed by tutorials, where students practise their un-
derstanding on pen-and-paper tasks. In these courses, however,
many concepts benefit from computer based visualisation.
Since the 1960s a multitude of tools and activities using
visualisation have been developed for DSA courses, while
didactic research investigating how to use such tools has
become more common. Until recently, though, there was no
all-in-one way to integrate these tools into a traditional DSA
course. Now, the open project OpenDSA [1], [2], aims at
providing such an integrated tool. Some of its main features
are the following. OpenDSA is an e-learning tool that provides
textbook quality text with links to a dictionary of important
terms. It provides many code examples and step-by-step algo-
rithm visualizations. Understanding of algorithms is supported
by simulation exercises for the algorithms. After each section
and each chapter, there are quizzes with multiple choice
questions related to the main concepts of the section or chapter.
Common to all examples, exercises and quizzes is that they
are randomly generated instances of examples and exercises,
thereby providing for a multitude of practise possibilities.

As a help for doing the exercises and quizzes, students can
obtain hints, and automated and immediate feedback is given.
Further, OpenDSA automatically stores extensive log data
about the interaction with the system. For more details on how
OpenDSA works and its features we refer to Fouh et al. [1].

In this paper, we present findings from a pilot study on using
OpenDSA as the main material in a course on data structures
and algorithms. We wanted to design a setting that builds
on two main pedagogical principles: (1) active learning [3],
where we, by employing a blended learning environment,
could give students more responsibility and control over their
own learning; and (2) continuous examination with individual
and immediate feedback. We begin by briefly describing the
rationale and pedagogical underpinnings for using OpenDSA
in the course. Next, we present our study and the methods and
data collection instruments used, after which we discuss the
results. The paper is concluded with some ideas for future
work. Due to the limited space available, a lot of details
concerning how the study was conducted and detailed results
have been left out in favour of the concluding discussion. We
refer the interested reader to the upcoming SIGCSE paper [4].

II. PEDAGOGICAL RATIONALE

Active learning [3] builds on constructivist principles, ac-
cording to which students become active participants in their
own learning process [5]. Instead of viewing learning as
passive transmission of information from the teacher to the
students, learning is considered an active process, in which stu-
dents themselves construct the knowledge by building further
upon their prior knowledge. Moreover, both constructivism
and active learning are related to the cone of experience
developed by Dale in the 1940s. This model suggests that
students retain more information by what they do (90%)
compared to what they read (10%), hear (20%) or observe
(30%). Consistent with this model, Ramsden [6] suggests that
most students cannot learn unless they are actively involved.

In addition to being actively involved in their studies,
students also need feedback on their work – learning requires
practice with frequent feedback [7]. To stop students from

76
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developing misconceptions that hinder learning it is important
to discover and address them quickly [7]. Visualizations and
interactive exercises have potential to increase student engage-
ment [8], and material that is perceived as engaging also drives
students to invest more effort in studying it [9].

Lately, interactive and electronic study material has become
increasingly popular, partly through the introduction of mas-
sive open online courses (MOOCs). Students are provided
continuous access to different types of material, examples
and exercises. From a teacher and research perspective, this
kind of computer based, interactive material makes it possible
to gather large amounts of data, ranging from time stamped
interactions (e.g., page loads and button clicks) to performance
on different types of tasks [10]. These data can be used to gain
insight into student activity and learning.

The interactive exercises in OpenDSA engage students and
give them increased opportunities for practicing their knowl-
edge through practical hands-on work (analyzing problems,
working with varying types of data structures, as well as
applying algorithms to different structures). Furthermore, the
summary questions at the end of each chapter give students a
way of forming their own opinion on how well they succeeded
in grasping the current concept. This is needed since learners
tend to overestimate how much they have learned [11].

III. OUR STUDY

A. The Study Setting

At the start of their second year, the CS majors at Linköping
University used to take a DSA course (TDDC70) comprising
6 ECTS credits. TDDC70 was a traditional monolithic course,
with lectures, pen-and-paper based tutorials, and programming
assignments. The course was assessed via a written exam at
the end of the course for 4 credits, graded (fail, 3, 4, 5), and
programming assignments for 2 credits, graded pass/fail. Since
2014 they instead take an 11 credit course (TDDD86) where
the DSA contents is the same as in TDDC70 (with a few
smaller additions), with the rest of the credits spent on teaching
C++ and a small introduction to programming paradigms. It
is in the TDDD86 course we have deployed OpenDSA.

Within the TDDD86 course we tried to discern how to
best use the system and changes to the organisation of the
course to create a blended learning environment supporting an
active learning style among the students by giving the students
more responsibility for and control over their own learning as
well as employing continuous examination with individualised
feedback.

One of the important criteria when designing the new
version of the DSA course was to give students the opportunity
to work at their own, albeit steady, pace, through continuous
individual examination with immediate feedback. The mech-
anisms for this are already in place within OpenDSA, but to
give the desired change more support we also changed the
examination of the course. Originally, the theoretical content
of TDDD86 was supposed to be assessed by a written exam,
comprising 5 ECTS credits, at the end of the course. We
instead opted to split the exam credits in two parts: a two
credit part for completing all assigned modules and exercises

in OpenDSA, and a three credit part for an exam given at the
end of the course. The OpenDSA exercises were to be com-
pleted by the students during non-scheduled time (compared
to TDDC70, where tutorials were scheduled for doing paper-
and-pen exercises.) The new exam consisted of one computer
based part (using a small sample of the OpenDSA exercises
used during the course) for which completion gave a passing
grade (3) on the exam. For a higher grade (4, 5) the students
needed to solve written problems testing deeper understanding
of and connections between different DSA concepts.

B. Data Collection and Methodology

Our study involves data from four different sources; exam
results, log data captured by the OpenDSA system, question-
naires, and an observation study. These are briefly described
in the following:

1) Final Exam: We chose to include final exam results for
TDDC70 from 2010–2013, since these had the same examiner
as in TDDD86. Also, the written problems for a higher grade
on the TDDD86 final exam were of the same types and
estimated difficulty as the hardest types of problems used in
the TDDC70 final exams.

2) Log Data: OpenDSA automatically stores extensive
log data covering all interactions with the system. Hence,
the data makes it possible to study aspects related to stu-
dent behavior (how and when they study), student learning
(performance on different types of exercises) and technical
aspects (platforms and browsers used). A thorough overview
of all data stored can be found on the OpenDSA web site
(http://algoviz.org/OpenDSA/Doc/manual/
DatabaseSchemas.html#exercise). The data can be used to
investigate very specific issues related to these three areas.
In this study, we have focused on log data related to student
activity – how often they have used the material and at what
times.

3) Questionnaires: To study the experience and attitude
among the students toward interactive textbooks in general and
our material specifically we conducted two online surveys. The
first survey was distributed electronically to all the students
at the start of the course and second survey after the end
of the course. The first survey was answered by 54 of 130
students (42%), while 35 students (27%) the second survey.
Our experience from other studies is that it is harder to get
students to answer a questionnaire after the end of the course,
there are of course also fewer active students as some have
dropped out.

4) Observation study: We decided to use an observation
study as it allows us to gather data in the specific setting
to be studied [12], which in our case is that the students
use the interactive book for studying. We used two observers
which were nonparticipant observers. One of the observers
has domain knowledge (former teacher in the area) while the
other observer has no domain knowledge (language teacher).
We expected the observers to focus on different things. The
observers took descriptive as well as reflective notes.

Six students, five males and one female, participated in the
observations. They were paid volunteers. For privacy reasons,
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in the remainder of this paper we refer to each student
participating in the observation study as ’he’.

The students were each observed individually three times. In
each session, the students worked on the chapters selected by
the examiner and the observers together. The first observation
was at the beginning of the term. The aim was to let the
students become familiar with the observation. The chapter
for the first session contained a large amount of text. The
second session was arranged mid-term, while the third and
final session was at the end of the term. The chapters for
the second and third session required the students to be active
and interact with the material. For the second and third session
the students were asked not to work on the respective chapters
before the sessions.

IV. FINDINGS AND DISCUSSION

In Table I we can see the results on the final exam for
different years in TDDC70 and TDDD86, respectively. Statis-
tical calulations reveal that our experiment did not influence
the average (passing) grade that much, but if we look at the
proportion of students getting a higher than passing grade
out of all students taking the exam, we have a significant
increase when compared to the exams from 2010, 2012, and
2013 (p < 0.02, when looking at results from 2-sample
�2-tests for equality of proportions). We also note that the
2011 TDDC70 exam has similar properties when compared
to the other TDDC70 exams, but with a lower significance
(p < 0.05).

fail 3 4 5 avg prop
TDDC70 2010 39 29 10 6 3.48 19 %
TDDC70 2011 19 42 21 3 3.41 28%
TDDC70 2012 59 25 8 2 3.34 10 %
TDDC70 2013 64 27 11 1 3.33 12 %
TDDD86 2014 0 71 30 15 3.51 39 %

TABLE I
NUMBER OF STUDENTS RECEIVING DIFFERENT GRADES, AVERAGE

PASSING GRADE, AND PROPORTION OF STUDENTS RECEIVING A HIGHER
THAN PASSING GRADE OUT OF ALL STUDENTS TAKING THE EXAM.

When looking at final exam results, one thing that stands
out is that no students failed the exam in TDDD86, while
quite a number of students failed the TDDC70 exams. Is this
because the TDDD86 exam was easier? In a certain sense this
is probably true, but at the same time it is a fact that 117
students finished all assigned OpenDSA exercises, and out of
these 116 took the exam — meaning they were very well
prepared for the OpenDSA part of the final exam. As we have
no way of measuring how much drilling the TDDC70 students
had done on the “easier” type of questions testing definitions
and understanding of basic properties it is hard to make a fair
comparison, but since the OpenDSA exercises were mandatory
in TDDD86 and the students could work in their own pace
continously throughout the course, there is probably a big
change in how much time the students have spent learning
the basic concepts.

We have also seen, that there seems to be a change in how
many students aspire for and make a higher grade on the final
exam. Is this due to the fact that the TDDD86 students might
have done more drilling than their TDDC70 counterparts? We

certainly hope so — being more familiar with the properties of
various data structures and their algorithms should make you
better prepared to answer the harder questions requiring insight
into how to combine different structures to solve algorithmic
problems. However, we cannot rule out the possibility that the
change in exam results is just due to the student group. To
control for this we intend to make an analysis factoring in
performance also on previous courses. A further confounding
factor stems from other course acitivites; in TDDC70 the
students did four mandatory programming assignments, while
TDDD86 has eight mandatory programming assignments out
of which six has clear algorithmic content. It could be the case
that the higher exposure to solving more complex problems
made the TDDD86 students significantly better prepared for
those types of questions than the TDDC70 students. On the
other hand, using OpenDSA enabled the examiner of the
TDDD86 course to skip some lecture time used in TDDC70
to provide detailed demonstrations of data structure behaviour,
leaving the TDDD86 students to do that kind of course work
on their own, meaning that the TDDD86 students actually had
less DSA lectures scheduled than the TDDC70 students.

The log data suggest that students actively used the material
throughout the course. Having all students submitting on
average solutions to nearly 90 exercises is a big improvement
to when using traditional material with a limited number of
exercises to practice on. Students have also used OpenDSA
continuously throughout the day and work week, suggesting
that students have used it also outside of the university (See
Figure 1).

Fig. 1. Hourly distribution of student activity with OpenDSA throughout
the course. All exercise submissions (black) and overall interactions (grey)
throughout the 24 hours in a day.

Nevertheless, the monthly and daily distribution of sub-
missions (Figure 2 and 3) show that most activity took
place around the final exam and the due date for submitting
compulsory exercises for credit. This is in line with the find-
ings of Fouh [13], who found that students using OpenDSA
tend to wait until the deadline before dealing with the tasks
assigned. One thing to consider is hence, whether a more
continuous formative assessment scheme, using, for instance,
both OpenDSA exercises and a learning journal, could aid in
helping students distribute their work more evenly.

The findings from the questionnaires show that the overall
student experience with OpenDSA is very positive, 89%
satisfied and 91% prefer OpenDSA over printed textbook, and
the only issue is bugs. One student writes in a free text answer:
‘When you get rid of the bugs this will be one of the best text
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Fig. 2. Monthly distribution of exercise submissions (not including exercises
on the exam)

Fig. 3. Daily distribution of exercise submissions in December (not including
exercises on the exam)

books you can get. Animations in combination with text is very
close to what you get from a good lecture.” The students also
tend to spend more time with the material, can work in their
own pace and keep a steady tempo through the course. Some
comments from the students regarding this: “I have learned
more in less time, [...] [I] can go through the material in the
pace that is needed.”, “The way the exercises were presented in
OpenDSA made me spend more time with them after reading
the chapter compared to a printed textbook, which is positive!”
and “Since there were mandatory exercises, and quite many,
I read and did the exercises in the same pace as the lectures,
which made it easier to study for the exam at the end and I
had more knowledge and a better understanding.”

Some main positive findings from the observation study are
that (1) students prefer the interactive book over a traditional
book, (2) the dictionary, visualizations and exercises (the
interactive parts of the book) are appreciated and help students
understand, and (3) the interactive book encourages students
to work during the course.

The observations also revealed some issues that require
special attention when using an interactive book: there are
students that (1) skip text, (2) guess answers to exercises and
(3) do the interactions in the visualizations without learning.

V. FUTURE WORK

The findings presented in this paper indicate that the initial
experience from the redesigned version of the DSA course,
incorporating OpenDSA as the main material, has been pos-
itive. As stated above, OpenDSA collects a large amount of
interesting data making it possible to study a multitude of

interesting questions. Future work involves investigating, for
instance, potential relationships between student activity in
OpenDSA and exam performance. Also, the TDDD86 course
is now (fall 2015) offered again using the same format, hence
adding to the data available for analysis.

We are also interested in investigating how the log data can
be used to guide the learning and the teaching in a dynamic
way during the course, so called Just-in-Time Teaching [14].
For instance, for topics that from the log data are identified to
be difficult, extra sessions could be scheduled.
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by the pedagogical development group (PUG) at the Institute
of Technology at Linköping University.
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Abstract—Challenge based learning (CBL) is a 
multidisciplinary approach that encourages students to 
work actively with peers, teachers, and stakeholders in 
society to formulate relevant questions, identify complex 
challenges, and take action for sustainable development. 
The first Challenge Lab at Chalmers started as a Master’s 
thesis course and has now been running for two years. 
Challenge Labs around the world, similar to the one at 
Chalmers, have the potential to work as student driven 
transition arenas. In this paper the learning outcomes of the 
two first years have been evaluated. The aim is to give input 
to the continued development of the Chalmers Challenge 
Lab and to similar projects at other universities. The results 
show that Challenge Lab students perceive that they have 
developed deep skills in: ability to identify, formulate and 
manage complex problems in a critical, independent and 
creative manner from an overall perspective; and ability to 
identify which problems need to be addressed to observe 
sustainable development. Additionally, the students 
perceive that they have developed skills in working across 
disciplines and with stakeholders, which is not offered or 
usually developed in traditional Master’s theses.  

Index Terms—Challenge based learning, active learning, cross 
disciplines, stakeholder involvement, sustainability 

I. INTRODUCTION 

HALLENGE based learning (CBL) is a multidisciplinary
approach that encourages students to work actively with

peers, teachers, and stakeholders in society to formulate 
relevant questions, identify complex challenges, and take action 
[1]. CBL gives a great opportunity for active learning and to 
integrate sustainable development.  

The first Challenge Lab at Chalmers started as a Master’s 
(MSc) thesis course and has now been running for two years. In 
total 25 students have done their theses within Challenge Lab 
(C-Lab).  

A key assumption is that students possess the position of 
being unthreatening and challenging at the same time, which 
gives a potential to take on sustainability challenges within 
society. Thus, Challenge Labs around the world [2], similar to 

Manuscript received October 26, 2015. K. Kohn Rådberg, U. Lundqvist, J. 
Malmqvist, and J. Holmberg are at Chalmers University of Technology, SE-

the one at Chalmers, have the potential to work as student 
driven transition arenas, and for students to gain action 
competence for sustainability [3]. 

The operating costs in the Chalmers C-Lab are higher than 
for traditional MSc theses, which could be motivated by the 
outcomes. Thus, the results of the two first years have been 
evaluated.  

The aim of this paper is to give input to the continued 
development of the Chalmers C-Lab and to similar projects at 
other universities. The objectives are:  

1) to compare the self-assessed learning outcomes of the
students to the intended learning outcomes in MSc theses 
at Chalmers,  
2) to compare the self-assessed learning outcomes of the
students to the specific ambitions of the C-Lab, and 
3) to compare the results of the theses to the specific
ambitions of the C-Lab. 

The remainder of the paper is structured as follows: first there 
is a description of Chalmers C-Lab, followed by descriptions of 
the method and results, and finally there is a discussion. 

II. CHALMERS CHALLENGE LAB

The ambition with Chalmers Challenge Lab (C-Lab) is to 
establish an arena where students, based on dialogues with 
multiple stakeholders on issues for a sustainable society, initiate 
projects that take a challenge-driven perspective on 
sustainability issues as their MSc thesis [4]. C-Lab can be 
classified as a “social lab” [3] i.e. a lab characterized by being 
social (the actors participate actively, not just as experts but as 
co-creators), experimental (solutions are developed and 
prototyped in an iterative process), and systemic (solutions 
should not only mitigate symptoms or parts of the problems but 
aim to identify and address the root cause of the problems). 

C-Lab can be described as a set of collaborating MSc thesis 
projects open for students from all disciplines at Chalmers, and 
where the participating students design the projects and 
research questions. C-Lab has its own physical space (“The C-
Lab”), where the students meet on a daily basis and to which 
stakeholders are invited for dialogues. Here the students arrange 
dialogues and meetings, when working on their projects and 
thesis. The common space further allows a deeper collaboration 
between the students and opens up for discussions between 
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disciplines and projects. C-Lab is located at the intersection of 
Chalmers and a neighboring science park in order to create a 
“neutral” arena where stakeholders from industry, academia 
and the public sector can meet and work towards addressing 
long-term challenges. 

The pedagogical purpose with C-Lab is to develop student 
skills in working across disciplines and from a challenge driven 
perspective. This means going further than the typical MSc 
thesis projects, i.e. not only designing the solution but also 
identify critical aspects of a system in order to formulate 
relevant questions before designing the solution and thereafter 
also implement the solution. The intended learning outcomes of 
the course include (selection): 
• Describe critical sustainability challenges and reflect upon 

unsustainable trends and necessary paradigm shifts. 
• Apply a systems perspective on sustainability challenges. 
• Apply relevant frameworks and methods for sustainable 

development, from a challenge driven approach. 
• Understand basic theories and methods for transformative 

leadership in a challenge driven process, including applying 
self-leadership and dialogue tools.  

• Reflect upon important critical factors and lock-in effects on 
societal, organizational and individual levels, relevant for 
system transitions. 

• Understand how systems design thinking and multi-level 
design can be applied to sustainability challenges. 

In addition, students should develop the intended learning 
outcomes of MSc thesis projects at Chalmers, including 
specialized knowledge within their discipline, ability to work 
independently, written and oral communication skills etc. 

C-Lab is organized in two phases, the problem formulation 
phase and the execution phase. The MSc thesis is a 30 hec thesis 
project, carried out as the final work for a MSc degree. In C-
Lab, the initial problem formulation phase, the students start 
from a common larger theme, such as “Urban transportation”, 
as it was in the first pilot, and then work towards formulating 
the projects that they will carry out in the second phase, see 
Figure 1. 

In formulating the problem, in the first phase, the students 
carry out dialogue meetings with regional public sector, 
industry and researchers. In those meetings different 
perspectives of viewing a problem comes forward that guide the 
work in how to formulate the research question to allow the 
different perspectives to be included. To be prepared for this, 
all students that attend C-Lab have (since the second year in 
which C-Lab is running) participated in a preparatory course 
[5], where approaches and methods on dialogue tools, 
backcasting, self-leadership, design thinking and 
entrepreneurships are introduced to the students. The aim is to 
develop the students’ skills in independently formulating the 
problem to be addressed.  

In the second phase, the students work independently or in 
pairs on their MSc thesis projects. However, the projects 
collectively address the theme, and the students work in the 
same space, continually updating and supporting each other’s 
projects. The teacher team reflects the multidisciplinary setup 
and includes faculty members from Chalmers’ departments of 
energy and environment, technology management and 

economics, and product and production development. 
The theme for 2014 was “Urban transportation”, and for 

2015 “Urban development”, based on examples in the 
Gothenburg Region. The titles of the thesis projects are listed 
in Table 2. The projects thus lean towards the regional 
environment sustainability goals, but also reflect the broad 
range of disciplines involved in the lab. 

In summary, C-Lab at Chalmers is an advanced challenge-
based learning experience, involving students from across the 
university and with ambitions to make a difference locally. It is 
carried out in a dedicated space and supported by faculty from 
different departments. In addition, supervisors to the student 
teams are involved in the process. The supervisors are selected 
based on and related to the specific subject areas of the theses, 
to secure the quality of the MSc theses as to add deeper 
knowledge in the specific subject areas of the students. It places 
a specific focus on developing problem identification and 
formulation skills. 

 

III. METHOD 

The research has been conducted mainly through a 
qualitative approach, with elements of action research, as one 
of the authors was active as a project leader and thesis 
supervisor. Data was primarily collected through interviews 
where a self-assessment questionnaire was included. We also 
looked at thesis project results (thesis reports). 

The interviews were semi-structured with about 30 questions 
in categories demographics, project preparation, project 
execution, project and learning evaluation, and effects on future 
career. An important component was the self-assessment of 
how the thesis project had advanced the respondents mastery of 
the intended learning outcomes of Chalmers MSc thesis 
projects, which are largely similar to the full set of intended 
learning outcomes of Swedish MSc in engineering degrees 
[6].The interviews were carried out by two interviewers and 
lasted about 1 h. In total, 24 (of 25) students (11 in 2014 and 13 
in 2015) have been interviewed. 

In order to investigate how well the MSc thesis projects have 
led to implementation or real change, the results were classified 
with respect to their coverage of a typical problem-to-
implementation pathway. The pathway starts with: 1) problem 
formulation, is followed by the phases: 2) idea or model 

Fig. 1.  The Challenge Lab process. 
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generation, 3) concept development, 4) test/evaluation within 
an academic setting, and concludes with: 5) test/evaluation by 
external stakeholders.  

IV. RESULTS

A. Learning outcomes 

Table 1 includes the results for the self-assessed learning 
outcomes of the students for the intended learning outcomes 
(ILOs) of Chalmers MSc thesis projects. The average values for 
all the ILOs are showing a good result for how the students’ 
perceive their learning (all at least or above 3.3), even though 
there is a range for their individual answers.  

The results show that there is a difference between the two 
years: in 2014, 6 of the 12 ILOs got an average value above 4 
while in 2015 only 3 of the ILOs were above 4. Additionally, 
the standard deviations for 2015 are higher than in 2014. It has 
not been possible within this study to understand the reasons 
behind this difference between the years. It should be noted that 
the difference is not caused by deviating answers from one 
student. 

Problem formulation and sustainability 
Three of the ILOs have received average values above 4 (i.e. 

significant learning) in both years. Two of them are (no. 4 in 
Table 1) “ability to identify, formulate and manage complex 

problems in a critical, independent and creative manner from 

an overall perspective” and (no. 10 in Table 1) “within the 

framework of the specific degree project, ability to identify 

which problems need to be addressed to observe sustainable 

development”. Some citations from the students that support 
this result are: 

“Learning to frame the question in collaboration with 

different stakeholders and with a practical relevance has been 

unique.“ (student 2) 
“Going to fast into solution is the risk. The difficulty is to 

understand how to frame the common problem, or challenge, to 

which to identify solutions to. This require the ability to listen 

and communicate across disciplines.” (student 5) 
“When I started I did not realize the difficulty of “defining 

the problem” across disciplines. It caused me a lot of 
frustration, but it has been a very valuable experience.” 
(student 6) 

 “I have done my degree in industrial management and 
economics, if I would have understood earlier what 
sustainability was about, I would have showed much more 
interest to it earlier. Now I will have difficulties of not working 
with that perspective. Earlier I understood sustainability as 
something that was non-business, non-growth.” (student 11) 

Ability to work independently 
The third ILO that has received values above 4 in both years 

is (no. 12 in Table 1) the “ability to work independently as a 

holder of a Civilingenjör, Master of Architecture or Master of 

Science degree”.  

Work across disciplines and with stakeholders 

The results from the interviews show that the students 
perceive that they have developed an additional skill that is not 

TABLE 1 
SELF-ASSESSMENT OF HOW THE PROJECT HAS ADVANCED THE STUDENTS’ MASTERY OF THE LEARNING OUTCOMES OF CHALMERS MSC THESIS PROJECTS. 

2014 2015 

Intended learning outcome Average Standard 
deviation 

Range Average Standard 
deviation 

Range 

1. Specialised knowledge within your main field of study including insight 
into relevant research and development work 

4.2 0.83 2-5 3.7 1.07 2-5 

2. Specialised knowledge of methods within the main field of study of the
study programme 

3.6 0.92 2-5 3.3 1.45 1-5 

3. Ability to contribute to research and development work 3.3 0.75 2-4 3.9 1.00 2-5 

4. Ability to identify, formulate and manage complex problems in a critical, 
independent and creative manner from an overall perspective 

4.8 0.39 4-5 4.2 0.80 3-5 

5. Ability to plan and use adequate methods to implement advanced tasks 
within given frameworks, as well as evaluate these efforts 

3.9 0.67 3-5 3.6 0.84 2-5 

6. Ability to create, analyse and critically evaluate different 
technical/architectural solutions 

3.4 1.34 1-5 3.4 1.15 1-5 

7. Ability to integrate knowledge in a critical and systematic manner 4.4 0.88 2-5 3.8 1.10 2-5 

8. Ability to in writing clearly describe and discuss his or her conclusions in
English, including the knowledge and arguments that form the basis of the 
conclusions 

3.8 0.57 3-5 3.5 1.15 1-5 

9. Ability to orally clearly describe and discuss his or her conclusions in
English, including the knowledge and arguments that form the basis of the 
conclusions 

4.4 0.66 3-5 3.8 1.05 1-5 

10. Within the framework of the specific degree project, ability to identify 
which problems need to be addressed to observe sustainable development 

4.4 0.77 3-5 4.5 0.63 3-5 

11. Awareness of ethical aspects related to research and development work 3.4 0.83 2-5 3.5 1.22 1-5 

12. Ability to work independently as a holder of a Civilingenjör, Master of 
Architecture or Master of Science degree 

4.5 0.67 3-5 4.0 1.04 1-5 

Possible answers in the self-assessment: 1=not at all, 2=a little, 3=to some extent, 4=significantly, 5=very significantly 
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offered or usually developed in traditional MSc theses; i.e. to 
work across disciplines and with stakeholders. A citation from 
the students that support this result is: 

“Us students representing different educational 

backgrounds, coming from many different countries and 

working with stakeholders form industry, academia and 

government, it took some time and a lot of frustration to 

understand how to navigate. I think we found a way where we 

discussed a lot to make sense of for instance the meaning of 

“sustainability” or “system”.” (student 7) 

B. Towards implemented solutions 

The results in Table 2 shows how far the thesis projects have 
been advanced by the students towards implementation. The 
range 2-5 is used to indicate how far a thesis project has been 
advanced into phases towards implementation. The ambition in 
C-Lab is to open up for students to reach beyond the model 
phase (no. 2), in order to develop their skills related to action 
competence, by having the project advancing into later phases 
in collaboration with stakeholders. The results indicates that 
36% has come to the second phase to generate an idea or model, 
29% has come to the third phase to develop a concept, 29% has 
come to the fourth phase to test/evaluate within an academic 

setting, and just one thesis project (7%) has come to the last 
phase to test/evaluate by external stakeholders. It should be 
noted that it has not been a requirement but an ambition to reach 
the final phase towards implementation and all the projects in 
Table 2 are considered to have been successful and have got a 
passed result. 

C. Students from different disciplines 

It has been possible for students from different disciplines to 
generate successful results in C-Lab, see Table 2. However, it 
is clear that students from some disciplines have been especially 
attracted to C-Lab: Civil engineering (8 students), Technology 
management (7 students), and Environment (5 students).  

The ILOs no. 1 and 2 in Table 1 are both about specialized 
knowledge within the main field of study of the students, and 
the average values in the self-assessment of these ILOs show a 
good result. However, it should be noted that in year 2015 the 
standard deviation for the ILO about specialized knowledge of 
methods within the main field of study (no. 2) is the highest for 
all ILOs during the two years.  

TABLE 2 
 HOW FAR THE MASTER THESIS PROJECTS HAVE COME TOWARDS IMPLEMENTATION 

How far the thesis has come 
towards implementation* 

Year Title of Master Thesis Project Discipline that  the 
students come from 

2 3 4 5 

2014 1. Backcasting approach to Sustainable Transport and Mobility in Gothenburg. A 
stakeholders’ perspectives on challenges, barriers, and  opportunities for 
sustainability transition 

Environment *2 X X 

2. How could a platform for sharing of things be designed?  - linking to Chalmers
"Green Campus" 

Environment X X X X 

3. Biodiesel in Sweden - Barriers, networks and key stakeholders Physics / Environment X X 

4. Redefiniton of transport sharing system for a sustainable future Technology 
management *2 

X X 

5. A prestudy of a potential diffusion of small electric vehicles in the Gothenburg 
area 

Technology 
management *2 

X 

6. A mobile application for public transport Civil engineering *2 X X X 

2015 1. Analysis of  perceived insecurities among potential domestic photovoltaic
adopters and interface development for a faster diffusion of  photovoltaics in 
Sweden 

Energy X X X 

2. Circularity assessment for companies for a general framework Environment X X X 

3. Interorganizational collaboration in a living lab context HSB Living Lab as a case
study 

Technology 
management *2 

X 

4. Stakeholders requirements and perspectives for future collaboration in solar
projects 

Technology 
management 

X 

5. Design of  bioretention planters for removal of  toxic metals and organic
contaminants in stormwater 

Environment / Civil 
engineering 

X 

6. Insights from a benchmarking study of backcasting processes. Applied on the low
carbon transition of  West Sweden 

Energy / Civil 
engineering 

X X X 

7. Positive impact on wellbeing and energy related behaviors in office Civil engineering *2 X X 

8. Criteria of sustainability for new residential buildings Civil engineering *2 X 

* How far a thesis has come towards implementation: 
2 = Idea or model generation 
3 = Concept development 
4 = Test/evaluate within an academic setting 
5 = Test/evaluate by external stakeholders 
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V. DISCUSSION 

The high average values for the ILOs no. 4 and 10 in Table 1 
for the results of the self-assessment questionnaire were 
anticipated since they are in line with the specific ambitions of 
C-Lab. Both of them include parts on problem formulation and 
one of them include problem formulation in the context of 
sustainable development. This shows that the arrangement of 
C-lab has been working well for the students to get practice and 
gain skills for these ILOs, which are in line with the specific 
ambitions of C-Lab. 

The first year that C-Lab was running, it became clear that 
there was not enough time for the students within the thesis 
projects to reach the final phase towards implementation, which 
is one of the ambitions of C-Lab. A preparatory course was 
therefore developed and started in the second year, which has 
given the students more time for their thesis projects, but this 
has not resulted in that the theses projects have reached further 
towards implementation. A reason for this can be that more time 
is needed for sustainability theory and methods since the 
students come from different disciplines. A common aspect 
among the thesis projects that advanced far towards phases of 
testing has been that the students in these projects have had a 
strong driving idea of reaching implementation, already before 
starting the theses project. 

In the second year, several students got the opportunity to 
continue their work in projects after they had completed their 
theses. These projects gave the students a chance to take part in 
implementation and test their developed action competence.  

In the future development of C-Lab, one focus is to start 
projects that takes some of the thesis projects further towards 
implementation where the students can take part after having 
finished their degree and then in collaboration with 
stakeholders. As many stakeholders have shown interest in 
collaborating with students in the Lab, discussions have been 
initiated with stakeholders how to arrange for projects taking 
the next step. In the establishment and development of C-Lab, 
the role of the students is one important component. However, 
the role of stakeholders, having a collaborative role is of equal 
importance in enabling the development of solutions towards a 
sustainable society. 
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Abstract—Användningen av en s k konceptinventering – här 
20 flervalsfrågor kring centrala begrepp och samband – på en 
inledande kurs i materialvetenskap under tre år, identifierar 
återkommande ett antal särskilt svåra koncept, som inte nödvän-
digtvis tillhör de som förmodats tillkomma under kursen, samt 
en både ganska typisk och måttlig ökning (eller till och med 
minskning) av förståelse mellan för- och eftertest. En uppföl-
jande undersökning bland studenterna indikerar värden vid 
sidan av de rent undervisningsrelaterade, t ex att kursinnehållet 
bättre definieras och att medvetenheten om egna förkunskaps-
brister och egen utveckling ökar. 

Nyckelord—konceptinventering, materialvetenskap, teknolog-
er, teknisk fysik, test, förkunskaper 

I. INTRODUKTION 
ppsala universitets civilingenjörsprogram Teknisk fysik 
med materialvetenskap har sedan det inrättades en inle-

dande kurs i materialvetenskap: Introduktion till materialve-
tenskap (1TE610, 5 hp). Vid sidan av två kurser i matematik, 
är detta utbildningens allra första kurs. Det är också den enda 
så kallade profilkursen under programmets två första år. 

Utmärkande för kursen är att den definierar en stor mängd 
materialrelaterade begrepp och att den beskriver ett försvarligt 
antal ämnescentrala företeelser och samband, som i det 
följande benämns koncept. Det har funnits skäl att fundera på 
både om förkunskaperna, som i allmänhet är gymnasiala, är 
nöjaktiga, och på om tillräcklig förståelse om de övriga 
uppnås under kursens gång. I syfte att få klarhet, inleddes en 
långsiktig konceptinventering. Der här arbetet redovisar 
utfallet av de första tre åren. 

II. METOD

A. Konceptinventeringar 
Konceptinventeringar (eng. concept inventories) är inte re-

gelrätta inventeringar, utan test uppbyggda kring förståelsen 
av ett ämnes centrala och bärande koncept, som dock bör vara 
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välinventerade. Vanligtvis ställs deltagarna inför flervalsfrågor 
där svarsalternativ kan vara försåtliga. Dessa benämns distrac-
tors. Testerna kan användas diagnostiskt, t ex inledningsvis i 
en utbildning, eller för att värdera resultatet i efterhand. [1] 

Konceptinventeringar gjorde sin entré i fysik under tidigt 
90-tal [2] då det framkommit att tillämpning av teori inte för-
utsatte förståelse. Syftet var dels att främja förståelse, dels att 
komma åt missuppfattningar – särskilt de som fanns på för-
hand hos studenterna. Konceptinventeringar är idag väletable-
rade och det finns flera ”inventeringar” av dem, t ex [3]. 

B. Genomförande 
Med hjälp från Arizona State University, där S. Krause et 

al. under flera år har arbetat med konceptinventering i just in-
ledande universitetskurser i materialvetenskap [4, 5], formu-
lerades en konceptinventering bestående av 20 frågor med fyra 
svarsalternativ, subjektivt ordnade efter förmodad ökande 
svårighet. (Gränsen för vad som antogs skulle kunna vara för-
kunskaper och vad som antogs rimligen skulle bli känt först 
under kursen, hamnade av en tillfällighet mellan fråga nr 10 
och 11.) 

Därefter remitterades den till tre kollegor som har ansvarat 
för kursen i olika tappningar under perioden 2000-2009, och 
varefter ett par frågor justerades. Efter detta betraktades kon-
ceptinventeringen som färdigformulerad och kvalitetssäkrad. 

Mest av nyfikenhet, prövades testet på två medelålders 
personer, den ena med naturvetenskaplig gymnasieutbildning, 
den andra med ekonomisk gymnasieutbildning följd av natur-
vetenskapligt basår. Båda dessa lyckades svara rätt på något 
mer än hälften av frågorna. 

För att få ett gott deltagande, beslutades det att testet skulle 
genomföras i samband med kursens introduktionsföreläsning 
och sedan i slutet av kursens sista föreläsning, som normalt får 
god uppslutning bland annat för att den ligger nära tentamen. 
För att minimera tidsåtgången, förenkla hanteringen och för att 
säkerställa anonymiteten, och möjligen för att göra det lite 
roligare, lades testet fram i form av en Powerpoint-presenta-
tion och studenterna fick svara med hjälp av så kallade klick-
ers, som kan användas på olika sätt för att skapa studentakti-
vitet. (En någorlunda nyanserad överblick ges i M. E. Lantz 
och S. J. Jones et al:s arbeten [6, 7].) I det här fallet användes 
hård- och mjukvara från företaget Turning Technologies, och 
studenterna fick anonymt välja klickers. 

Konceptinventering för förstaårsstudenter på ett 
civilingenjörsprogram – vägen dit samt ett par 

intressanta ”destinationer” 

Greger Thornell och Lena Klintberg 

U 
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Som ett riktmärke för frågornas tidsbegränsning användes 
tiden det tog att lugnt läsa igenom respektive fråga och dess 
svarsalternativ tre gånger. 

När förtestet hade genomförts allra första gången, ställdes 
några korta utvärderingsfrågor. Svaren på dessa visade att 
testet varit uppskattat och att frågorna var tydliga. En utbredd 
uppfattning var att svarstiden var alldeles för lång. Viss 
samstämmighet rådde också kring ett önskemål att införa 
bakgrundsmusik. När testet genomfördes andra gången, det 
vill säga vid första eftertestet, nära nog halverades svarstiden. 
Dessutom gicks de rätta svarsalternativen igenom efter testet. 
Även här undersöktes deltagarnas attityd formativt och med 
positivt utfall. (Någon bakgrundsmusik spelades dock inte 
heller den här gången.) På detta sätt ”för-” och ”eftertestades” 
46 & 36, 48 & 27, respektive 40 & 25 studenter under tre 
kurstillfällen 2013-15. 

Inga av studenternas frågor under kursens gång kunde 
härröras till konceptinventeringen, troligen för att det 
påpekades vid första testtillfället att koncepten var centrala för 
kursen och studenterna kunde utgå från att de skulle beröras 
på ett eller annat sätt. 

Ingen medveten förändring av undervisningen av relevans 
för konceptinventeringen, som trots allt berör bara en del av 
kursen, gjordes 2013. Hela analysen anstod i själva verket till 
efter kursen. Däremot användes ordet koncept betydligt fliti-
gare i föreläsningarna för studenterna 2014, om än utan kopp-
ling till testets frågor. Den tredje kullen, slutligen, fick dess-
utom veta att den skulle få tillfälle att göra testet också i 
kursens slut. I gengäld användes inte ordet koncept lika ofta. 

I kursutvärderingarna, tillfrågades teknologerna hur de 
ställde sig till konceptinventeringen, dels med graderings-
frågan: Du gavs möjligheten att pröva din förståelse av kurs-
centrala begrepp med hjälp av så kallade klickers både i 
början och i slutet av kursen. Hur nyttigt tycker du att detta 
var? där nyttan skulle anges på en femgradig skala från inte 
alls givande (1) till mycket givande (5), dels fritext-
uppmaningen: Kommentera gärna hur det påverkade din 
uppfattning om kursinnehåll och din planering av studierna. 

Slutligen ombads åtta doktorander, som genomgått pro-
grammet eller ett motsvarande, att genomföra testet. 

III. RESULTAT

Utfallet från de totalt sex testerna på de tre årskullarna, 
Fig. 1, har sammanställts i Tabell I. 

Fig. 1. Andelen rätta svar per fråga för de sex testtillfällena där 
”f.t.” och ”e.t.” står för för- respektive eftertest. 

I Fig. 2 visas den ökade förståelsen mellan varje års-
kulls/kurstillfälles före- och eftertest. 

Fig. 2. Den ökade förståelsen mätt i procent från för- till 
eftertest per fråga för de tre årskurserna. 

Doktoranderna, slutligen, hade i genomsnitt 65% rätt 
(standardavvikelse 13%). I Fig. 3 jämförs dessas resultat med 
medelresultatet från de tre årskullarna studenter. 

Fig. 3. Medelvärdet av samtliga studenters andel rätta svar 
från förtesterna jämfört med doktorandgruppens för alla 
frågor. 

Kursutvärderingen visade att en klar majoritet ställde sig 
positiv till konceptinventeringen. Medelvärdena blev 4,1; 3,8 
respektive 3,9 av skalans 5 när 18, 23 och 18 svarat. 
Några vitt skilda fritextkommentarer var: 
� ”Det ger en diagnos om ens kunskap om området och hur

mycket nytt som man måste lära sig. Man kan balansera
studierna bra.”

� ”När man gjorde testet i början så kändes det som att det
var jättekomplicerade frågor, blev nästan lite avskräckt
och undrade vad man gett sig in på, men nu efteråt är det
jättekul att se att man förstår allt.”

TABELL I 
UTFALL FRÅN DE TRE TESTTILLFÄLLENA MED STUDENTER. 

Årskull Testtillfälle Andel rätt svar (%) &
standardavvikelse 

Procentuell 
förbättring 

2013 förtest 36 (19) 
eftertest 40 (22) 11 

2014 förtest 28 (15) 
eftertest 42 (16) 50 

2015 förtest 31 (16) 
eftertest 42 (20) 35 
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� ”Planeringen vet jag inte om det påverkade, men man
fick ett hum om vad kursen gick ut på, och vid andra
genomgången förstod man att man faktiskt lärt sig en hel
del, vilket var kul.”

� ”Tänkte aldrig på det efter, var mer av en gissningslek.”
� Man kände inte att det var särskilt givande. Något som

var bra var att göra övningen igen i slutet av kursen för
att se vad man lärt sig.

� Det lät mig få en tydlig bild över mina kunskapsluckor,
och då ökade mitt begär att fylla på dessa luckor så att
jag skulle ha fått alla rätt nästa gång om jag fick ett
sådant test igen.

� Gav mig en inblick om vad kursen skulle handla om.

IV. DISKUSSION

Resultatet med genomsnittliga förbättringar av 
konceptförståelsen på 11-50% är naturligtvis nedslående Med 
ambitionen att koncepten i en kurs ska befästas hos dess 
deltagare, är skulle förbättringarna i det här fallet behöva vara 
ett par hundra procent. 

Det är en klen tröst att bara små förbättringar erhållits även 
på andra håll. Till exempel visar konceptinventeringen i 
värmeöverföring och termodynamik av M. J. Prince et al. en 
förbättring från 37,4 till 44,0% [8]. Stephen Krause et al. rap-
porterar typiska förbättringar om 15-20%, men också ett så 
högt värde som 38% när ”active learning” tillämpats [5]. 
D. Hestenes et al. visar betydligt högre siffror från använd-
ningen av deras Force Concept Inventory på universitetsnivå 
[2]. I två fall är förbättringen 85% respektive 89%. I ett tredje 
fall är förbättringen blygsammare 21%. 

Dock är det inte helt klart vad, till exempel, ”post-testing” i 
dessa undersökningar innebär. Den förstnämnda förtydligar 
med ”after instruction”, nästa med ”students exiting from 
[the] course”. I båda fallen skulle det kunna tolkas som att de 
lärarledda delarna av kursen är avslutade. I så fall är villkoren 
liknande de som rådde här. Men det kan också tolkas som att 
testet gjordes efter kursen, vilket ställer utfallet här i än bättre 
dager eftersom studenterna normalt bedriver självstudier inför 
examinationen efter genomförandet av det andra testet. Det 
saknas också information om huruvida kursen lästes parallellt 
med andra kurser eller inte och huruvida studenterna var för-
beredda på konceptinventeringen eller inte. I den här under-
sökningen lästes tre kurser parallellt, och testet bör ha kommit 
som en fullständig överraskning åtminstone de första gångerna 
det genomfördes. 

Inte heller framgår det i allmänhet huruvida det var en 
identisk population som testades de båda gångerna. Med ano-
nyma tester och utan närvarolistor, lider försöket här av 
samma brist. Hur många av de som gjorde det andra testet 
utan att ha följt kursen alls eller särskilt väl, är högst osäkert 
utom vid det senaste testtillfället där alla utom en sade sig ha 
deltagit i motsvarande förtest. 

I sammanhanget är det intressant att erinra sig R. R. Hakes 
analys av utfall från konceptinventeringar från olika under-
visningssätt i ämnet mekanik [9], som visar vilka (maximala) 
förbättringar man kan förvänta sig mellan två testtillfällen för 
traditionell och mer studentaktiv undervisning, Fig. 4. Utan att 
veta hur renodlade dessa former är, är den här konstaterade 

förbättringen ungefär den förväntade maximala för traditionell 
undervisning. 

Fig. 4. Förbättring från för- till eftertest för traditionell och 
studentaktiv undervisning enligt R. R. Hake [9] (omritad). 

Jämför man de tre årskullarnas testutfall, kan man notera att 
2015 och, framför allt, 2014 uppvisar markant större för-
bättringar mellan för- och eftertest än 2013-studenterna, trots 
dessas bättre resultat i förtestet, och trots åtminstone medvetet 
marginella förändringar i undervisningen utöver det mer aktivt 
användandet av ordet koncept. 

Studerar man utfallet från de olika frågorna, är det 
anmärkningsvärt att den rangordning som konstruktörerna gav 
sig på är nära nog helt verklighetsfrämmande. Istället rör sig 
andelen rättsvarande ryckigt över de 20 frågorna fast med 
hyfsad korrelation både mellan kullarna, Fig. 1, och gentemot 
referensgruppen med doktorander, Fig. 3. Även om det vid 
några testtillfällen har avslöjats att frågorna ställs någorlunda 
efter svårighetsgrad, är det inte troligt att felaktigheten i det 
har påverkat utfallet nämnvärt. 

Även om det är vanligt i konceptinventeringar i stort att 
vissa koncept grumlas under en kurs gång, är det naturligtvis 
sorgligt. I det här fallet är variationen från ett år till nästa stor i 
det avseendet, men fråga nr 15 utmärker sig extra illa. I gen-
gäld uppför sig frågorna 12 & 13 och 17, 18 & 20, som 
genomgående leder till en ökad förståelse, väl. 

Tittar man närmare på dessa frågor, kan man konstatera att 
nr 15, som handlar om förändringen av smältpunkt när två 
metaller blandas, gäller ett koncept som dels ligger i kursens 
utmarker, dels behandlas med försiktighet eftersom det 
baseras på så kallade binära fasdiagram, som är avskräckande 
nog på det här stadiet. Värre är att denna görs genom exempel 
som utgör ett specialfall. Sannolikt väljer man oftare det 
korrekta svarsalternativet i förtestet för att det har störst bredd, 
men erinrar sig sedan bara specialfallet i eftertestet. 

Beträffande de frågor som är mest konsekventa i sin 
förbättring, kan följande kommentarer göras: 

Fråga 12, som handlar om effekterna av ett materials aniso-
tropi, och 13, som beskriver brottmekaniken för spröda och 
duktila ämnen, har det gemensamt att de dels berörs upp-
repade gånger med olika infallsvinklar under kursen, dels 
associeras till spektakulära och dittills obekanta fenomen (t ex 
piezoelektricitet) och fängslande anekdoter (t ex oväntade 
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farkosthaverier). Det är troligt att både nyhetsvärdet och av-
saknaden av befästa missförstånd, bidrar till den stadiga för-
ståelseökningen. 

Frågorna 17, 18 och 20 är också besläktade. Samtliga 
behandlar nämligen relationen mellan en metalls hårdhet och 
förekomsten av defekter, något som är verkligt centralt i 
kursen och dessutom nytt för så gott som samtliga deltagare. 
Även här kan nyhetsvärdet ha bidragit till utvecklingen. 

Slutligen bör fråga nr 19 kommenteras för att den avviker så 
kraftigt i ökad förståelse mellan år 2013 och senare år. För-
klaringen är helt enkelt att svarsalternativen formulerades om 
efter det första eftertestet. 

Redan noterat, är den kvalitativt goda överensstämmelsen 
mellan studenter och doktorander, Fig. 3. Först i utfallet på 
frågorna 17 och 20 är skillnaden avsevärt större än några tio-
tals procent. I det förstnämnda fallet handlar det troligen om 
att förbättringspotentialen fortfarande är mycket stor för 
studenterna, trots god ökad förståelse mellan för- och eftertest. 
Fråga nr 20, däremot, lider av en tvetydighet som troligen 
visar sig först i högre kurser eller i forskarutbildningen. 
Frågan lyder: ”Ett stycke koppartråd som dras genom ett 
koniskt hål, som är mindre än trådens diameter, blir hårdare 
för att: (a) atombindningarnas styrka har ökat, (b) densiteten 
har ökat, (c) mängden defekter på atomär nivå har ökat, (d) 
mängden defekter på atomär nivå har minskat.” Sju av åtta 
doktorander svarar (c), som faktiskt är korrekt, men betraktas 
som fel i testet, där (d) ger rätt eftersom stor skillnad görs på 
rörliga och icke rörliga defekter i kursen. 

Övervägande positivt är resultatet från kursutvärderingen, 
som indikerar både det diagnostiska värdet och koncept-
inventeringens bidrag till att definiera kursinnehållet. På det 
hela taget får man anse att konceptinventeringen har varit 
nyttig både för studenterna och för läraren. 

För framtiden kan man överväga att: 
� jämföra utfallen på individnivå, även om det skulle kräva

avanonymisering eller att studenterna använde samma
svarsdosa bägge gångerna,

� placera ”eftertester” direkt efter examinationen, istället
för, som här, några dagar före, för att studera effekterna
av den självstudiemobilisering som normalt föregår exa-
mination, men också dem av ett skarpare fokus, ett annat
”mindset” eller en annan attityd,

� samla ett antal studenter och se om formuleringarna och
tidsbegränsningarna bör ses över, eller, som andra [8, 10
och inte minst 11] gjort, se om det rent av finns fler eller
”bättre” missuppfattningar, och att

� undersöka hur väl det som förmodats vara förkunskaper
är förankrat från gymnasiet, och om det i själva verket är
så att en del inte ens tas upp där.

Data från den här undersökningen kan naturligtvis 
analyseras mycket djupare. Det skulle till exempel vara intres-
sant att leta efter korrelation i svarsutfallen. Men till att börja 
med skulle svaren, särskilt de felaktiga, gås igenom ordentligt. 
Hestenes et al. [2] poängterar just att de felaktiga svaren är 
mer informativa än de korrekta. 

Naturligtvis bör man också se om undervisningen ska 
förändras för att befästa koncepten. Dock får man se upp så att 

konceptinventeringens syfte inte går förlorat, vilket är risken 
om konceptinventeringens ändå ganska korta och direkta 
frågor lärs in som fakta eller om svar läcker ut. 

D. Hestenes och kollegors konstaterande: “The first im-
pression of most physics professors is that the Inventory ques-
tions are too trivial to be informative. This turns to shock 
when they discover how poorly their own students perform on 
it. It is true that the Inventory questions avoid the real com-
plexities of mechanics. But such "trivial questions" are more 
revealing when they are missed.” [2], får tjäna som diskussio-
nens slutord. 

V. SLUTSATSER 
Konceptinventeringen identifierar med god säkerhet ett 

antal särskilt svåra koncept och reproducerar på flera ställen 
både ökad och minskad förståelse över kursens gång. Oftast 
återfinns förklaringen till detta i respektive koncept, och en 
intressant iakttagelse är att några inför kursen troligen okända 
koncepten, har vunnit störst terräng. 

Konceptinventeringarna har fått ett gott mottagande hos 
studenterna som i allmänhet uppskattar att kursen på så sätt 
definieras ytterligare och att de egna kunskapsbristerna 
blottas. 

TACK 
Tack Staffan & Maja, som introducerade oss till koncept-

inventering. Tack alla studenter och doktorander 
(CEFIJMPR), som har ställt upp med tid och entusiasm, och 
tack kollegor, som har bidragit i utvecklingen. 
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Abstract— A phenomenographic study has been performed of 
engineering students’ perceptions of their own learning during 
seminars, where their fellow students present course contents in 
oral presentations. Data was collected by means of semi-
structured interviews in direct connection to the seminars, where 
the students could elaborate on their learning approaches. 

Based on the data, a phenomenographic hierarchy with five 
levels of learning approaches was identified, as presented in the 
paper. The lower levels reflect approaches to facilitate learning 
and apprehend facts, connections and correlations, whereas the 
higher levels comprise the comparison of one’s own apprehension 
with others’ and the consolidation of new knowledge. 

The data shows that to allow for all learning approaches 
during a seminar, the students should be given possibilities to 
communicate their apprehensions with other students and 
teachers, and, accordingly, it is recommended that time is 
allocated for discussions after each presentation. In addition, the 
role of the teacher is emphasized, because many students 
explicitly state that the teacher’s verification is required for them 
to rely on the new knowledge. 

Index Terms—Engineering education, Oral presentation, 
Learning approach, Phenomenography 

I. INTRODUCTION 
RAL presentation is a field that is well covered in 

literature, and instruction material for how to perform 
pedagogic oral presentations are readily available. However, 
the learning process of students in the particular situation 
when listening to other students’ oral presentations of course 
subjects is more scarcely studied – a situation that often occurs 
in student-led seminars in higher education. The current work 
was motivated by an anticipation of the authors that a study of 
the students’ learning approaches in this situation, based on 
scientific methods, can form a solid foundation in the 
organization of seminars that enable high learning outcomes. 

Research on students’ approaches to learning was pioneered 
by Marton [1][2], with the initial studies aiming at the 
identification of different levels of processing of information 
among students in connection to reading prose. Marton 
focused on that learning has to be described in terms of its 
content, and the studies resulted in a number of categories 
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describing different conceptions of the content of the learning 
task. It was found that the level of processing could be 
described in terms of whether the learner is engaged in 
surface-level or deep-level processing. These groundbreaking 
first works have been cited, repeated, analyzed, questioned 
and confirmed by many researchers since, and they form the 
basis for phenomenography, which is the research approach 
taken in this work. 

The experience of learning was also investigated in [3], 
giving an overview of the research in this area over the past 25 
years. Also in 2005, another review article [4] was published, 
which describes different researchers’ view on the experience 
of learning in connection to reading a text. Although learning 
from a written text and learning from an oral presentation are 
different phenomena, the article describes phenomenographic 
studies and reflections that are similar to the ones presented 
here. 

Different aspects of the learning experience in connection to 
oral presentations have also been covered, although somewhat 
more scarcely. Studies such as the one by [5] have focused on 
the effect of feedback on oral presentation skills among first 
year undergraduate students of ethnic Chinese background. 
The agreement amongst teacher-, self- and peer-assessments 
of students was found to be higher in the presence of peer 
feedback. It was also found that firmly set assessment criteria 
enable student to better judge the performance of their peers, 
but the same result was not found for their self-assessments. 
Specific studies of conceptions of oral presentations among 
theology students [6] have identified three conceptions in 
terms of; (i) transmission of ideas; (ii) the students’ 
understanding of what they were studying, and; (iii) a position 
to be argued. General aspects of the effect of student 
assessments (including the role of teacher feedback) to 
promote student learning was investigated by Gibbs [7], while 
different dimensions of oral assessment and specific aspects of 
assessment in connection to oral presentations was studied by 
e.g. Joughin [8][9]. 

Although there are generous amounts of literature and 
scientific papers that cover presentation skills and preparations 
for oral presentations as well as assessment and examination 
of oral presentations, the authors of this paper have found no 
studies on the students’ learning process at the event of oral 
presentations from their peers. Accordingly, this study may 
contribute to illuminate such aspects, in spite of its relatively 
limited scope. 

Students’ Approaches to Learning from Other 
Students’ Oral Presentations 

Sophie Grape, Staffan Jacobsson Svärd*, Peter Jansson and Michael Österlund 
Uppsala University, Department of Physics and Astronomy 
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In this work, we thus present a study performed with the 
aim to describe students’ perceptions of their own learning 
during seminars, where technical course material is orally 
presented to them by their fellow students. The investigation 
was based on established scientific methods for data collection 
and analysis. We present the methods used as well as the 
results obtained from qualitative analyses. We also draw some 
conclusions that may guide teachers who organize student 
seminars. 

II. DATA COLLECTION AND ANALYSIS

A. The Phenomenographic Approach 
This investigation was based on a phenomenographic 

approach, as described in e.g. [10], with the aim to describe 
students’ perceptions of their own learning of a technical 
subject during seminars. The purpose with phenomenographic 
studies in general is to apply a structured, qualitative method 
in order to find and describe different aspects, interpretations 
and experiences of a phenomenon. The focus is on describing, 
analyzing and understanding the conceptions. One common 
way to apply phenomenography, which has been applied in 
this work, is to interview people about the phenomenon. The 
researcher then identifies relations and categorizations among 
the statements in order to highlight the possible views on the 
phenomenon which were found. 

In this work, the phenomenon under study is how students 
approach their own learning during a presentation of course 
subject by a fellow student. The results describe a group of 
engineering students’ perceptions on the phenomenon. Similar 
to other phenomenographic studies, this study does not claim 
to cover all possible perceptions that students may have, it 
rather identifies a number of existing perceptions. 

B. Data Collection 
The investigation was performed in a context of two student 

groups, each consisting of 6 bachelor engineering students, 
who presented technical course subjects to each other in 
individual 7-8 minute long oral presentations. The seminar 
was compulsory, and each student’s presentation was graded 
by the teachers. The presentations covered different parts of 
the course material, the contents of which were also to be 
assessed in a written examination in the end of the course. 
Between each presentation, a five-minute discussion regarding 
the contents of the presentation took place. Here, the audience 
could ask questions to the presenter and the teacher could add 
or correct the presented information, if there were errors or 
incompleteness in the presentation or during the discussion. 

To collect data on student perceptions of their own learning, 
semi-structured interviews (see e.g. [10]) were conducted in 
direct connection to the seminars. During these individual 
interviews, the students were allowed to elaborate on their 
learning experiences from the seminar. Each interviewer used 
a pre-defined script to define the scope of the questions 
without controlling the interviews in detail, but rather let the 

students elaborate more freely on the issues that came to their 
mind. Three main themes were brought up during the 
interviews: the students’ learning during the work with their 
own presentations, their learning from other students’ 
presentations and their general view on oral presentations. 

Four teachers (the authors of this paper) performed the 
study by participating in the seminar and performing 
individual interviews afterwards. One of the teachers was 
responsible for the course curriculum covered in the seminar, 
thus leading the seminar, whereas all four teachers were 
involved in the students’ education program and had good 
knowledge on the subject in question for the presentations. In 
addition, all four teachers had previous experience from 
seminar presentations and seminar examinations. In total, 12 
students participated in the seminar and eight of them were 
willing to be interviewed. Hence, each of the four teachers 
conducted two interviews. 

All interviews were recorded audiovisually, and each 
interview lasted between 30 and 60 minutes. At a later stage, 
each teacher transcribed two interviews conducted by another 
teacher and performed initial analyses to extract the students’ 
perceptions of their own learning procedure before, during and 
after the seminar. Using this procedure, possible bias that may 
occur from analyzing one’s own interviews could be avoided, 
and as a result, each of the four teachers was directly involved 
in the collection and initial analysis of about half of the data. 

C. Data Analysis 
The interviews were very rich in data, however this paper 

focuses on only one aspect: the phenomenon of the students’ 
approaches to learning a subject from other students’ oral 
presentations. 

In order to identify different learning approaches in this 
situation, the transcribed interviews were analyzed by 
identifying and sorting statements by each student into 
different groups, or dimensions, which were considered to 
carry evidence of different approaches to learning. One 
individual assessment was performed by each of the four 
analysts, and a large number of dimensions were identified. 
Following the phenomenographic research approach [11], the 
identified dimensions with supporting statements were in a 
next step condensed into a smaller number of categories based 
on complexity, as further elaborated upon in section III below.  

III. RESULTS

The joint analysis of the data resulted in the identification of 
nine different perceptions of learning approaches 
(dimensions). These were sorted into a phenomenographic 
hierarchy consisting of five categories, which was based on 
complexity in terms of communication. The hierarchy with 
dimensions is presented in figure 1, and interview data 
supporting this analysis are presented below. 
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Fig. 1. Phenomeographic hierarchy containing five categories of identified perceptions (dimensions) of approaches to learning from other students’ oral 
presentations, for which evidence was found in the data. The higher levels reflect increased level of communication. 

 
Each of the nine dimensions presented in figure 1 were 

either mentioned explicitly by the students during the 
interviews, or interpreted from statements that were 
considered to carry evidence of their existence. In spite of the 
one-way presenter-audience communication often occurring 
during a specific presentation, the students’ statements during 
the interviews reflect that they perceive to learn and share 
knowledge through communication with others. Accordingly, 
the categories were identified by sorting the dimensions 
depending on the type of communication. The hierarchy was 
based on the level of communication in terms of involvement 
of other facts and apprehensions from other people and other 
situations. 

The categories and the evidence of their existence are 
accounted for in more detail using (translated) quotes from the 
students’ interviews as follows: 

 
1. Facilitating learning: 
The lowest level comprises the students’ strategies and 

reflections of how to enable learning during the presentation. 
Typically, the students reflect on what makes them keep 
attention in terms of how the presenter acts and how they act 
themselves while listening. Some examples of quotes 
identified within this category are: 

 “If the presenter is in contact with the audience, you 
notice that they know what they are talking about. You 
understand the content much better then, as compared to 
a situation where someone just reads notes from a paper 
or stares onto a screen. Then you start thinking about 
other things.” 

 “As a listener you need to be focused as long as possible 
in order to actually access the information, even if it is 
not a good presentation, because suddenly something 
important may come up.” 

 “I think I really must take notes, or it’s good to write 
down what is said and some important information.” 

 
2. Learning facts: 
The second level comprises the actual apprehension of facts 

and data in the presentations, i.e. the transfer of information in 
the one-way communication during the presentation: 

 “…you want the technical information, the correct 
technical information…" 

 “And perhaps this [the presentation] leads to you finding 
information that is not even in the suggested course 
material. More detailed things perhaps, that you 
otherwise would not have thought of." 

 
3. Relating to facts and identifying connections: 
In the next level, the students reflect on the new 

information, process the data, relate to it and make 
connections, which may be interpreted as communication with 
knowledge and information from other sources and situations. 
The students also encourage the presenter to make reflections 
and connections during the presentation. 

 “It may happen that things outside the scope of the 
course material are covered, this enhances your 
understanding. I think this makes you learn as much as if 
you were searching through the material yourself.” 

  

      5 
CONSOLIDATING 
NEW 
KNOWLEDGE 

Trusting new 
information 

  

    4 
COMPARING 
APPREHENSION 
WITH OTHERS 

Feedback from other students and 
teachers 

Exploring additional connections 

  

  3 
RELATING TO 
FACTS AND 
IDENTIFYING 
CONNECTIONS 

Surveying new knowledge 

Making own internal reflections 

Identifying connections in given information 

  

2 LEARNING 
FACTS Contemplating new facts and new information 

1 FACILITATING 
LEARNING  

Keeping attention 

Being active during presentations 
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 “Many presenters just talked about the material and did 
not reflect themselves. It would be good if more people 
made reflections. Talking about your own reflection 
catches the attention of the listeners." 

4. Comparing apprehension with others:
The fourth step is closely connected to the following 

discussion, where the students have a possibility to 
communicate their own reflections to those of others and 
explore additional connections with the help of others. In this 
learning approach, many students describe how they 
complement apprehensions from the presentation. 

 “I get the impression that some students have the same 
questions. I get replies to my answers when the other 
students ask their questions.” 

 “Only the teacher knows if the presenter missed out on 
anything important or not, so in case anything is missed, 
the teacher can help us catch up.” 

 “Also during the discussion, new reflections pop up. Of 
course the discussion is good, then you get a chance to 
catch up with things you missed." 

5. Consolidating new knowledge:
The highest-level category of learning approaches covers 

the students’ reflections of the value and reliability of the 
newly apprehended knowledge, where they finally trust it and 
turn it into “their own”. 

  “When you get feedback from the teacher, then you get 
the real answer to the question.” 

 “The discussion is important because it may bring up 
things outside the scope of the material, which deepens 
your understanding. When you read the material 
afterwards, you suddenly understand how it is 
connected.” 

 “When the teacher asks about something during the 
discussion, I get the impression that he/she is pointing to 
something that you need to reflect on. When the students 
ask it is often just about something that is unclear.” 

Although consolidation of knowledge may be seen as an 
internal process of each student, it can also be argued that 
once the knowledge is relied upon, it may form the basis for 
future learning and future communication. Worth noting is 
also that several students stated that the actions of the teacher 
during the discussion was a prerequisite for this learning 
approach. They rely on that the teacher corrects and/or adds 
more information during the discussion, if necessary.  

IV. CONCLUSIONS

We have studied eight engineering students’ approaches to 
learning when listening to other students’ oral presentations by 
means of performing semi-structured interviews. The analysis 

suggests that the learning approaches can be described using a 
phenomenographic hierarchy of categories, where the lowest 
level covers the facilitation of learning and the highest levels 
represent comparison of one’s apprehension with others and 
consolidation of the newly apprehended knowledge. 
Evidently, the discussion following each presentation is very 
important for the highest levels of learning approaches. 

As a result from this study, we suggest that some emphasis 
is put on a discussion following each presentation in order to 
allow for students to enhance their apprehension of the subject 
by exchanging thoughts and ideas with their peers and with 
the teacher(s). Furthermore, the study shows that some 
students require the teacher to verify the presented information 
before relying on it. The importance of an active teacher role 
has previously also been acknowledged in [12], finding that 
discussing construed relations with an authority is necessary 
for sorting impressions. 

As a consequence of this study for our own teaching, we 
have implemented a seminar model with discussions after 
every presentation and a concluding, teacher-led summary of 
all presentations in the end of the seminar. In the evaluation of 
courses that have employed this model, several students have 
emphasized that the summary was highly valuable for their 
learning during the seminars. 
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Abstract—Didactic research has shown that feedforward has
a positive effect on students’ experience of their progression
in oral presentation. However, studies also show that students
often experience a lack of feedback from teachers and audience
attending their presentations and consequently they lack an
experience of progression.

In this work we present a platform for structured docu-
mentation and follow-up of students’ progress of skills in oral
presentation that has been been implemented within the bachelor
programme in nuclear engineering at Uppsala University. The
platform provides efficient communication of feedback and feed-
forward to the students over this one-year programme, involving
several courses and teachers.

The platform is implemented within the system for learning
and study administration that is used by students and staff at
Uppsala University (“Student Portal”). It consists of an interface
where the students and teachers have an overview of progress
made in all individual courses at the programme. For each course
that includes an oral presentation, there is a folder where each
student uploads a self assessment. In the same folder, the teachers
upload their feedback as well as the feedback provided by fellow
students for each oral presentation. Self assessments and feedback
provide feedforward for future oral presentations. The platform
was implemented in August 2014, and it has now been in use
for one year within the nuclear engineering programme. Lessons
learned from using the platform are presented in this work.

In order to study the effects of implementing this platform,
a questionnaire was distributed to the students for the purpose
of collecting information regarding their experience of giving
oral presentation, their perceived skill level and their experience
of practising oral presentations. The same questionnaire was
distributed to the students on three occasions: before, during and
after the first year of using the platform. Results from analysis of
data are presented, showing that the students have experienced
progression during this year.

I. INTRODUCTION

Since 2010 Uppsala University (UU) provides a Bachelor’s
programme in nuclear engineering. The programme, which has
been developed in order to provide the Swedish nuclear power
plants with engineering graduates that can be employed pri-
marily within operations and maintenance, is a one-year pro-
gramme. In order to be admitted to the programme, students
are required to have completed at least two years of education
within another Bachelor’s programme in e.g. mechanical or
electrical engineering at a Swedish university. The nuclear
engineering programme has been developed in collaboration
with the Swedish nuclear power plant operators and with
consideration to recommendations issued by the International

Atomic Energy Agency [1]. During the development of the
programme, it was recognised that good communication skills
are of utmost importance in order for programme graduates
to be able to share information with engineering audiences,
the regulating authority and the community at large, including
outreach. Also, there are general criteria for awarding students
the degree of Bachelor in engineering [2], which state that
students should exhibit ”an ability to apply written, oral, and
graphical communication in both technical and non-technical
environments; and an ability to identify and use appropriate
technical literature”.

The authors of this paper, who are teachers in the Nu-
clear engineering programme at UU, have also performed
a phenomenographic didactic study, focusing on students’
approaches to learning from other students’ oral presentations
[3], [4]. In the study, eight students from the nuclear engi-
neering programme were interviewed in direct connection to
oral presentations given by the students themselves within
a programme course, regarding their learning experiences
from the presentations. An important result of the study was
the importance of the feedback in direct connection to the
presentations, especially that of the teachers. This appeared to
be a pre-requisite for students to be able to trust the technical
content of the presentation delivered by their peer students.
Another result obtained from the interviews, which were rich
in data, was that although most students claimed to have
performed several oral presentations during their education
preceding the nuclear engineering programme, they had sel-
dom received feedback specifically aimed at improving their
presentation skills. In no case had the feedback received from
oral presentations been followed up in terms of feedforward for
subsequent presentations and evaluations there-of, thus making
it difficult for the students to improve their presentation skills
in a structured manner with a clear sense of progression.

There is considerable research evidence that receiving feed-
back on oral presentations is an important part of an effective
learning environment for developing presentation competence
[5] and that feedback in the form of formative assessments,
e.g., feedforward in a classroom environment, can lead to
significant learning gains [6]. More specifically, in studies
on improving students writing skills it has been shown that
feedback with a forward-looking purpose, i.e., suggestions
for improvement to the next related task, facilitates students
learning to a large extent [7]. In comparison, the impact of
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feedforward on improvement of students oral presentation
skills seem scarce. However, on a general level evidence of
significant improvements in oral presentationn skills following
a course based on peer evaluations have been reported [8]. It
has also been reported that student response systems where
students plays the role of both assessor and assessee is an
an effective way of producing feedback for both presenters,
assessors and educators, with a very positive student attitude
towards such systems [9]. Electronic student response systems
allows both the student and teachers timely access to all
previous feedback given about what the student can do in
preparation for future tasks, in order to perform better.

As a response to the identified lack of feedback and feed-
forward experienced by the students, the authors have imple-
mented a structured platform for following up the progression
of oral presentation skills within the bachelor programme in
nuclear engineering. The courses within the programme are to
a large extent managed by one division at Uppsala University,
which allows for a close and efficient collaboration between
teachers, thus simplifying the task of keeping track of student’s
progression within subjects spanning several courses, such as
oral communications skills. The platform was implemented in
August 2014, and it has now been used during one full year.
The platform has been evaluated by means of a questionnaire
given to the students before, during and after the study year.
The platform and the outcome of the evaluation are presented
below.

II. IMPLEMENTED PLATFORM FOR FOLLOW-UP OF
STUDENTS’ PROGRESSION IN ORAL PRESENTATION

The one-year nuclear engineering programme at UU is di-
vided into four study periods. In each study period, one course
where the students perform oral presentations of the subject
matter of that particular course is selected to be part of the
system for follow-up of progression in oral presentation skills.
Consequently, programme students give four oral presentations
throughout the year, where feedback and feedforward may
provided. Since the programme is largely managed by a
single division in the university, we have the opportunity to
collaborate closely in developing and maintaining a system for
follow-up of the students’ oral presentation skills.

The platform developed for evaluating oral presentation
skills at each occasion is based on a template covering three
categories; (1) structure, (2) content and (3) presentation
technique. By structuring the evaluation in the form of a
matrix, see table I, students as well as teachers have an efficient
tool for communicating progress and to provide feedforward
to the presenters. The evaluation matrix contains a progression
in skills between each study period, required to pass the course
containing the respective presentation.

Formalized tools for providing feedback within oral as well
as written assignments have been developed previously, in
the project “Dialogue for Scientists and Engineers (DiaNa)”
[10] at UU. The DiaNa tools for oral presentation have been
used in the system developed here. At the event of seminars
with oral presentation, all teachers as well as students who
are present fill in a questionnaire developed in the DiaNa

project after each presentation, presented in figure 1. As
seen in the questionnaire, it suggests items to consider when
providing feedback, and, in addition, students and teachers are
instructed to provide feedback also considering the criteria in
the evaluation matrix in table I.

The DiaNa toolbox also contains a tool for self-assessment,
which the students are encouraged to use after each seminar.
The filled-in questionnaires from the presentations are pro-
vided to each presenter as a basis for this self-evaluation. All
material (questionnaires and self-evaluations) are stored in a
communication portfolio in the on-line platform for student
services used at UU (“Student Portal”, SP). Consequently, all
teachers involved in any course within the programme have
availability to this material, facilitating the individual follow-
up of each student’s progress in oral presentation skills and
enabling the teachers to give feedforward to each student in
the preparations for upcoming presentations.

In conclusion, the implemented platform enables all students
to track their progression in oral presentation and get feedback
and feedforward from their fellow students and teachers during
the programme. It may be argued that this type of system
with questionnaires and self-evaluations “empower students
to reflect on their own sensory preferences and modify their
study methods accordingly”, thereby facilitating their learning
[11]. At the end of the programme, the students who have
followed all steps in the oral presentation training, including
self-assessments using the DiaNa platform, have the possibility
to get a DiaNa certificate that accounts for their training.

The platform can be complemented with a similar structure
for tracking and evaluating progression in written communi-
cation or teamwork.

Feedback form  
for oral presentation 
Exercise: …………………………...…………Date: …................. 
Course: ……………………………………………………………... 
To: ………………………………………………….……………….. 
From: ……………………………………………………................. 

I understood the content of the presentation to… 
some extent O    O    O    O  a high extent 

I think this was good, and why: ________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

I think this can be developed, and how:__________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Overall impression and other comments: ________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Suggestion points for feedback 

Overall impression  Purpose 
Commitment 
Knowledge 
Personal touch 
Preparation 

Content Main idea 
Language 
Facts 
Argument 
Knowledge level 

Presentation Presence 
Voice 
Articulation 
Body language 

Composition Introduction 
Main part 
Finish 
Transitions 
Time disposition 

Technical aids Manuscript 
Objects 
Pictures 
Text size 
Technical equipment 

Version February 2014 

Fig. 1. The DiaNa questionnaire for oral presentations. As of 2015-10-
26, available online at http://www.diana.ibg.uu.se/digitalAssets/446/446850
1feedback-form-oral-presentation.pdf

III. EVALUATIONS DURING THE FIRST YEAR OF USING THE
PLATFORM

A. Means of evaluation
In order to evaluate to what extent the students in the nuclear

engineering programme experience that the implemented plat-
form supports their progression within oral presentation skills,
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TABLE I
MATRIX USED AS A TEMPLATE WHEN EVALUATING STUDENTS PERFORMANCE AND PROGRESS IN ORAL PRESENTATION WITHIN FOUR COURSES DURING
ONE YEAR. REQUIREMENTS FOR COURSES IN STUDY PERIODS 1 THROUGH 4 SPAN ACROSS THE PROGRESSION LEVELS BASIC TO VERY ADVANCED, AS

INDICATED.

Course 1
Course 2

Course 3
Course 4

Level: Basic Moderate High Advanced Very advanced
Structure: The presentation is structured and

contains an identifiable and relevant
context.

The context of the presentation is ev-
ident for the listener. The structure of
the presentation is well-reasoned and
logical with a coherent argumentation.
Headlines emphasizes the structure of
the presentation.

The introduction effectively guides
the listener to see the context of the
structured presentation. The summary
clearly identifies the most important
messages and conclusions of the pre-
sentation.

The listener is aware of how the con-
tent fits in its context, through-out the
presentation.

The content of the presentation and
utilized technical tools, when com-
bined, amplifies the structure of the
presentation.

Content: The content of the presentation is rel-
evant to the subject matter.

The choice of presented information
is considered to be limited to suite the
audience and the available time.

The content is processed to convey
one or more messages, including rele-
vant conclusions. References are used.

The choice of information is through-
out the presentation strengthening the
reasoning and is limited in order not
to clutter the presentation with unim-
portant information.

Every argumentative step is based on
information, references and reasoning
that is clearly traceable.

Presentation
technique:

The presentation is well planned and
a manuscript is used to execute the
presentation according to plan.

Some technical aid is used to convey
the message of the presentation. The
presenter have some interaction with
the audience and is speaking in a
voice that is understandable and is en-
suring that the audience is following
what is presented.

The presenter have continuous con-
tact with the audience. Notes with
key words, not including large texts,
may be used. The messages with the
presentation are repeated during the
presentation.

The presentation is vivid and is con-
veyed with a variation in expressions
and used methods.

The presentation is engaging the audi-
ence, raises interest from the audience
and is clear. The use of technical aids
strengthen the message of the presen-
tation.

and to get the students’ perspectives on their own progress, a
questionnaire was used. The questionnaire was handed out to
the at three different occasions; at the start of the study year;
in the middle of the year, and; at the end of the year, in order
to provide the possibility to analyse changes in perspectives.
The questionnaire contained the following questions.

1) What are your experiences from oral presentations?
2) Rate, on a scale 1-10, your own ability to structure the

presentation in oral presentations.
3) Rate, on a scale 1-10, your own ability to select and

bring forward the subject matter in oral presentations.
4) Rate, on a scale 1-10, your own ability regarding pre-

sentation technique in oral presentations.
5) Describe on what grounds you rate your abilities in

questions 2-4.
6) What education regarding how to perform oral presen-

tations have you been given?
7) On a scale 1-10, rate the usefulness of the training

you have been given in oral presentations so far in you
education.

8) Describe on what grounds you selected your rating in
question 7.

9) What kind of feedback have you been given when you
have performed oral presentations?

10) On a scale 1-10, rate how valuable feedback has been
for you personal development.

11) Describe on what grounds you selected your rating in
question 10.

B. Evaluation results

Questions 2-4, 7 and 10 of the questionnaire all cover
quantitative assessments of the students’ perception of their
skills related to performing oral presentations, how much
they value training in oral presentations and how much they
value feedback received after presentations. The averages and
standard deviations of the results of each of these questions
over the study year are shown in figure 2. As displayed in the

figure, a strong trend towards higher values can be seen in all
these assessments.

One obvious conclusion of the quantitative evaluations is
that the students experience that their skills in oral pre-
sentations are improved during the year. In addition, the
students’ perception of the usefulness of the training and the
feedforward given increases over the year, possibly due to the
fact that they get more and more familiar with the system
over the year and they appreciate its usefulness more over
time. In conclusion, the implemented platform seems to fulfill
it objectives in terms of students’ experience of progress.

The comments given from the students when they describe
their training and feedback in the beginning of the study year,
before using the system implemented in the nuclear engi-
neering programme, were relatively scarce. The descriptions
given in the end of the study year were more rich, and the
students then almost exclusively described their experiences
in a positive manner, such as:

• I feel more secure now when I give presentations.
• Training improves your skills.
• I have been given feedback that I have tried to make use

of.
• The concept is good, feedback is good.
Some students also point at areas where the follow-up

system may be improved:
• Training was good, but follow-up was scarce.
• I have had response on my presentations, but I would like

it directly, not weeks afterwards.
• Progression matrix used to set requirements only gives

you stress.
• Too long time between the presentations.
In conclusion, the students are generally very positive to

the implemented platform and the feedback given, and the
criticism is rather focused on requests for more feedback
than on dissatisfaction with the feedback given. Accordingly,
the evaluation supports continued use of the platform and
further development of the means for giving feedback and
feedforward.
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Fig. 2. The average response of questions 2-4, 7 and 10 of the questionnaire.
The vertical bars represent the standard deviation of the answers.

IV. CONCLUSIONS AND OUTLOOK

We have implemented a technical platform for following
up students’ progression in oral presentation during the one-
year study programme in nuclear engineering at UU. We
have complemented a formalized system with questionnaires
from the DiaNa project with an evaluation matrix, which is
used at four occasions throughout the year, with increasing
requirements at each occasion. The system enables feedback
and feedforward from fellow students and teachers as well as
self assessments in connection to each presentation.

Evaluations made during the first year of implementation
show that the students find the system beneficial to enhance
their skills in oral presentation. The students also perceive that
the feedforward information given throughout the year is of
value for their progression. Accordingly, we conclude that the
system is valuable and its use will continue.

From the teachers perspective, we find the system easy to
implement and use, and DiaNa tools provide a useful structure
for feedback after each seminar. However, accounting for
appropriate feedforward to each student requires conscious
preparations before each seminar, identifying the particular
areas on which each individual student should focus their
efforts to obtain progress from previous presentations. We
consider that more of our own efforts can be spent on adequate,
individual feedforward, which is a work that requires attention
throughout each study year.
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Sammanfattning—Begreppsinventering är ett instrument att 
utvärdera undervisning genom att mäta studenters förståelse av 
för kursen centrala begrepp. Inventeringen består vanligtvis av 
ett antal flervalsfrågor där ett svar är rätt och övriga är typiska 
missuppfattningar. 

Under vårterminen 2015 har frågor för en 
begreppsinventering arbetats fram inom ämnet tillämpad 
termodynamik. Frågorna berör bl.a. tryck, temperatur och 
fasövergångar. Arbetet med att formulera lämpliga uppgifter och 
hitta adekvata distraktorer har utformats i en flerstegsprocess. 

Begreppsinventeringen kommer genomföras före och efter 
varje kurstillfälle på kurser i tillämpad termodynamik på tre 
olika civilingenjörsprogram vid Uppsala Universitet. 
Studenternas relativa förbättring, i relation till maximal möjlig 
förbättring, beräknas och ligger till grund för en analys av 
möjliga utvecklingsområden för framtida kurstillfällen.  

Nyckelord—Engineering Education, Concept Inventory, 
Applied Thermodynamics. 

I. INTRODUKTION 
TUDENTERS förförståelse av ett ämne har visats påverka 
hur de tar till sig materialet i en kurs. Flertalet studier 

inom olika områden [1-4] har gjorts för att skapa 
begreppsinventeringar. Begreppsinventeringar är vanligen ett 
prov med konceptuella frågor som har flervalsalternativ till 
svar. De felaktiga svarsalternativen kallas distraktorer och är 
baserade på vanliga missförstånd som studenter har.  

Begreppsinventeringar kan användas för att mäta hur väl en 
kurs lyckas påverka studenternas konceptuella förståelse. För 
att åstadkomma detta ges en och samma begreppsinventering 
både före och efter en kurs. Genom att studera studenternas 
svar erhålls ett mått på om kursen förbättrar deras 
konceptuella förståelse. 

Det här bidraget beskriver en metod för framtagandet av en 
begreppsinventering som behandlar tryck och fasövergångar 
ur ett termodynamiskt perspektiv.  

II. METOD

Förslag på hur framtagandet av en begreppsinventering kan 

Manuskript mottaget 26 oktober, 2015. 
Andreas Solders är forskare och lärare vid Institutionen för Fysik och 

Astronomi, Uppsala Universitet. (Telefon: +46-018-4712631; e-post: 
andreas.solders@physics.uu.se).  

Erik Andersson Sundén är 1:e forskningsingenjör vid Institutionen för 
Fysik och Astronomi, Uppsala Universitet. (Telefon: +46-18-4712376 e-post: 
erik.andersson-sunden@physics.uu.se). 

genomföras har beskrivits i detalj i bland annat [5]. Vi har 
använt oss av en metod som schematiskt illustreras i Fig. 1.  

Fig. 1.  En översikt över hur arbetet att ta fram begreppsinventeringen har 
genomförts. 

A. Identifikation av centrala kursbegrepp 
Begreppsinventeringen är i första hand tänkt att användas vid 
kurser vid Uppsala Universitet som behandlar termodynamik 
ur ett fysikaliskt och tillämpat perspektiv. Initialt undersöktes 
vilka centrala begrepp som används i de aktuella kurserna. Ett 
antal centrala begrepp som är gemensamma för kurserna 
identifierades. 

B. Litteraturstudie av befintliga begreppsinventeringar 
En litteraturstudie genomfördes för att identifiera vilka 
centrala begrepp som finns representerade i tidigare 
utvecklade begreppsinventeringar. I denna studie hittades inga 
begreppsinventeringar som behandlade entalpi och tryckenergi 
samt fasövergångar med temperaturberoende ur ett tillämpat 
perspektiv. Därför beslutades att fokusera på entalpi med 

Begreppsinventering i tillämpad termodynamik 

Andreas Solders och Erik Andersson Sundén 
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koppling till tryck, samt temperaturförändringar och 
fasövergångar. 

C. Konstruktion av frågor med öppna svar 
I samråd med lärarkollegiet som undervisar i de kurser som 
innehåller termodynamik konstruerades frågor inom de två 
valda begreppsområdena. Frågorna formulerades som öppna 
frågor utan svarsalternativ baserat på lärarnas erfarenheter och 
litteraturstudien (se t.ex. [6]).  

Frågorna konstruerades medvetet med ett vardagligt språk. 
Till exempel är ordet entalpi obekant för de flesta som inte 
tidigare studerat termodynamik. Därför formulerades frågorna 
som testar förståelsen för entaplibegreppet helt utan att 
använda ordet entalpi. 

D. Student och elevrespons 
För att fånga upp vanliga missförstånd bland studenter fick 
gymnasieelever som läser tredje året på Naturvetenskaps-
programmet vid Kunskapsgymnasiet Globen samt studenter 
som läser tekniskt basåret på Uppsala Universitet besvara 
frågorna utan svarsalternativ med egna ord. Totalt samlades 
svar från 61 personer in. 

E. Konstruktion av frågor med svarsalternativ 
För att identifiera de vanligaste missförstånden hos de 
svarande kategoriserades de öppna fritextsvaren enligt olika 
förklaringsmodeller och missförstånd. Dessa kategoriseringar 
användes för att skapa olika svarsalternativ utifrån de 
vanligaste missförstånden. I högsta möjliga mån användes 
någon av de svarandes formuleringar för att skapa 
svarsalternativ utan kursjargong. När den första versionen av 
frågorna med svarsalternativ var klar gavs testet till en grupp 
av tio lärare. De besvarade frågorna och gav återkoppling på 
formuleringar på både frågorna och svarsalternativen. Några 
av frågorna och svarsalternativen formulerades om efter denna 
kollegiala iteration för att inte vara missvisande. 

F. Test av inventering på tilltänkt studentgrupp 
Begreppsinventeringen har getts till 33 studenter i början av 
kursen Energisystemfysik som ges på civilingenjörs-
programmet STS vid Uppsala Universitet. I skrivande stund 
har inte inventeringen genomförts vid kursslut då kursen är 
pågående. Under detta läsår kommer inventeringen 
genomföras vid ytterligare tre kurstillfällen. 

 

III. RESULTAT OCH DISKUSSION 
Vi redovisar nedan de diskussioner, resultat och 
ställningstaganden som gjorts kring ett urval av de frågor som 
tagits fram. 

A. Fråga 1 
Fråga 1 handlar om hur energi kan lagras i form av tryck och 
kopplar därför till entalpibegreppet. Tre likadana 
vattendroppar befinner sig i eller just utanför en tunna enligt 
Fig. 2.  Den öppna versionen av frågan, utan alternativ, 
ställdes i tre olika varianter till olika grupper av studenter. I 
dessa frågor fanns bara två av punkterna utsatta, A och B, A 

och C respektive B och C. Studenterna ombads resonera kring 
vattendropparnas totala energi, vilka energiformer som var 
inblandade samt hur dessa förhåller sig till varandra. Totalt 
samlades 47 svar in. Exempel på missförstånd är att 
lägesenergin i A blir till rörelseenergi längre ner i vätskan. En 
student skriver: “A har hög potentiell energi vilken kan övergå 
till rörelseenergi om den skulle sjunka eller falla till botten.” 
En annan skriver att energiinnehållet i C är större än i B. De 
vanligast förekommande missförstånden täcks väl in av fyra 
distraktorer. Tillsammans med ett korrekt svar (4) blev 
alternativen: 

1) Dropparna i A och B har endast lägesenergi. 
2) Trycket i C är större än trycket i A. 
3) Droppen i C har högre total energi än droppen i B. 
4) Den högre lägesenergin i A är lagrad i form av 

tryck i B 
5) Rörelseenergin i B är större än rörelseenergin i A. 

 

 
Fig. 2.  Figur till fråga 1. Tre likadana vattendroppar befinner sig i olika 
positioner i eller just utanför en tunna. 

 
Resultatet av inventeringen i samband med kursstart från 

kursen Energisystemfysik 2015 finns presenterat i Fig. 3. Av 
de fem alternativen är det bara alternativ 1 som har en 
svarsfrekvens under 10 %. De olika alternativen tycks därför 
var och ett för sig fånga upp vanligt förekommande 
missförstånd. I figuren finns också redovisat resultatet när 
inventeringen testades på en grupp lärare (markerat med 
stjärnor). 
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Fig. 3.  Resultat från fråga 1 vid inventeringar genomförda vid kursstart på 
kursen Energisystemfysik (staplar) samt med en grupp lärare och forskare från 
Uppsala Universitet (stjärnor). 

B. Fråga 7 
Fråga 7 behandlar temperaturförändringen vid fasomvandling 
från flytande till fast form och lyder: ”Vad händer med ett 
materials temperatur när det stelnar, dvs när det övergår från 
flytande till fast form?” Den öppna frågan som ställdes till 
basårsstudenter och gymnasister resulterade i 17 svar. Av 
dessa var det 5 som inte berörde materialets temperatur utan i 
stället diskuterade hur molekylernas rörelseenergi och 
bindningsenergi ändrades vid stelning. Det fanns också två 
svar där ordet “torkar” användes. 

Av de 12 svar som behandlade materialets temperatur skrev 
3 att den var konstant, 8 att den ökade och 1 att det beror på 
vilket material det är. Av detta drog vi slutsatsen att det är ett 
vanligt missförstånd att temperaturen minskar vid stelning. Vi 
tog också fasta på att det finns de som tror att 
temperaturändringen vid stelning beror på vilket material som 
studeras. Till inventeringen valdes alternativen: 

1) Temperaturen ökar
2) Temperaturen är konstant
3) Temperaturen minskar
4) Det beror på vilket material det är

Resultatet från inventeringen vid kursstart är presenterat i 
Fig. 4 (staplar), tillsammans med svaren från lärarkåren 
(stjärnor). 

Fig. 4.  Resultat från fråga 7 vid inventeringar genomförda vid kursstart på 
kursen Energisystemfysik (staplar) samt med en grupp lärare och forskare från 
Uppsala Universitet (stjärnor). 

Av lärarna svarar 90 % rätt vilket tyder på att frågan inte är 
otydligt formulerad. Studenternas svar visar att alternativ 3 
och 4 är väl fungerande distraktorer medan alternativ 1 är 
sämre. En möjlig vidareutveckling av frågan skulle kunna vara 
att formulera om den så att distinktionen mellan stelning och 
torkning också kan testas. 

C. Fråga 13 
I den sista frågan ombeds studenterna beakta is som först 
värms och smälts och sedan fryses igen. Basårsstudenterna 
och gymnasisterna ombads rita egna grafer över isens 
temperatur om funktion av tid. Vanliga missförstånd som 
identifierades var att isens temperatur vid smältning är över 
0 ℃, att frysningen sker momentant samt att både smältningen 
och frysning sker momentant. Av dessa missförstånd skapades 
fem distraktor-grafer samt ett korrekt alternativ (1). Dessutom 
inkluderades två alternativ där isens smältning sker strax 
under 0 ℃. 

STS-studenternas och lärarnas svar finns presenterade i 
Fig. 5. Både alternativ 5 och 8 innebär att isens temperatur vid 
smältning är högre än 0 ℃. Alternativ 8 innebär dessutom att 
frysning och smältning sker momentant. Den populäraste 
distraktorn bland lärarna, alternativ 7, har isens 
smälttemperatur vid 0 ℃ men innebär att frysning och 
smältning sker momentant. Alternativen som innebär att isen 
smälter under 0 ℃, 3 och 4, har däremot lågt distraktorvärde. 

Genom att gruppera ihop alternativen kan konstateras att: 
43 % av studenterna anger att isens smälttemperatur är 

högre än 0 ℃. 
43 % av studenterna anger att frysning sker momentant. 
21 % av studenterna anger att frysningen sker momentan 

medan smältningen tar tid. 
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Fig. 5.  Resultat från fråga 13 vid inventeringar genomförda vid kursstart på 
kursen Energisystemfysik (staplar) samt med en grupp lärare och forskare från 
Uppsala Universitet (stjärnor). 

D. Resultat av hela inventeringen 
I Figur 6 redovisas resultaten av de två inventeringarna i 
låddiagram. Studenternas medelresultat på 30 % innan 
kursstart visar att studenterna har viss förförståelse för ämnet 
men att det finns gott om utrymme för förbättring. 
Spridningen i andel korrekta svar på frågorna, 0 – 70 %, är 
antagligen lite väl stor. Fråga 3, som ingen student kan 
besvara, är troligen för svår. En slutsats som stöds av det 
faktum att inte heller de tillfrågade lärarna besvarade frågan 
korrekt. Som väntat presterar lärarkåren avsevärt bättre än 
studenterna med i medel 75 % korrekta svar. 

 
Fig. 6.  Låddiagram över andel korrekta svar per fråga för studenter respektive 
lärare. Lådan motsvarar 25 % respektive 75 % av svaren, strecket i mitten är 
median och kvadraten medelvärde. De korta horisontella strecken markerar 
maximi- och minimivärde. 

 

IV. UTBLICK 
Begreppsinventeringen har än så länge bara genomförts vid 
kursstart på kursen Energisystemfysik vid STS-programmet. 
Kursen kommer att avslutas vid terminsslutet höstterminen 
2015 och i samband med det kommer inventeringen upprepas 
och studenternas förändrade begreppsförståelse utvärderas. I 
slutet av oktober 2015 startar kursen Teknisk termodynamik 
med cirka 60 studenter från ES- och E-programmen. Även 

denna kurs pågår fram till terminsslutet och en identisk 
begreppsinventering kommer genomföras på denna kurs. Med 
underlaget från dessa kurstillfällen kommer 
begreppsinventeringen utvärderas och vid behov modifieras. 

Under vårterminen 2016 kommer inventeringen genomföras 
vid två kurser i termodynamik, Teknisk termodynamik med 
cirka 80 studenter från F-programmet, och Termodynamik 
med cirka 40 studenter från Masterprogrammet i Fysik. 

Utöver att besvara begreppsinventeringen kommer studenter 
och lärare vid ovan nämnda kurser ombes att skatta graden av 
studentaktiverande moment på respektive kurs. Hypotesen är 
att det finns ett samband mellan begreppsförståelse och graden 
av aktiverande undervisning i en kurs.  Ett eventuellt samband 
mellan begreppsförståelse och examinationsformer kommer 
också undersökas. 
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Abstract— Engineering students train to discuss conclusions 

and results in different ways as part of their education. This is 
often done in connection to learning disciplinary knowledge 
where comparisons with and connections to previous courses 
play an important role. Students from different programs can 
have distinctly different repertoires of concepts and experiences 
when starting a course. This influences their learning on the 
course and how they communicate afterwards. We explore this 
issue in relation to engineering students’ explanations about 
entropy and how these change during a course in 
thermodynamics. A questionnaire study was done during the 
spring semester 2014 with students enrolling in a course on 
chemical thermodynamics. Students were asked to explain the 
concept of entropy and list scientific concepts they relate to 
entropy both before and after the course. A qualitative analysis 
was done for the 73 students who answered the questionnaire 
both before and after the course. Analysis showed that disorder 
was the most common aspect in student explanations, both before 
and after the course, but that many students used the concept in 
a more critical and reflective manner after the course. We also 
found that student explanations develop in richness by involving 
more aspects after the course. This development is dependent on 
the resources students bring with them when enrolling in the 
course. This is especially clear for students from the Master 
Programme in Chemical Engineering, who to a larger extent use 
microscopic elements, such as interaction between particles, in 
their explanations already before the course. 
 

Index Terms—Academic integration, student retention.  

I. INTRODUCTION 
HERMODYNAMICS is recognized as one of the 
foundations for much of of engineering. Understanding 
thermodynamics, and the concept of entropy, is 

important in coming to terms with contemporary societal 
challenges, such as energy usage and global warming. 
However, Ugursal and Cruickshank found in an international 
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study that engineering students considered course in 
thermodynamics not-so-interesting or even boring and of 
average or higher difficulty compared to other courses [1].  In 
addition, findings from science education research show that 
thermodynamics can be challenging to learn [2, 3]. This 
motivated our exploration of engineering students’ 
interpretations of the entropy concept as reflected in their 
explanations. This paper will expand on previous findings [4] 
through an analysis of differences between students from 
different engineering programs. Implications of the findings 
for teaching and educational development are discussed. 

II. TEACHING AND LEARNING OF THERMODYNAMICS 
Science education researchers have explored the teaching 

and learning of thermodynamics and recent reviews give a 
good introduction to the field [2, 3]. In this section we present 
two themes of particular interest to our study. 

A. Talking about thermodynamics and entropy 
There have been many different suggestions regarding what 

teaching approaches to use for coming to terms with students' 
difficulties with thermodynamics, and entropy in particular. 
Arguments have been raised for the need of qualitative and 
metaphorical ways to introduce and discuss entropy [5, 6]. A 
dominating metaphor in teaching of entropy is entropy is 
disorder. This metaphor has met with considerable criticism 
[6, 7], not least due to its subjective character. Other examples 
of proposed metaphors are entropy is spreading of energy [5] 
and entropy is freedom [6]. Different interpretations of and 
metaphors for entropy are likely to affect how students learn 
and talk about entropy. 

B. Different disciplinary traditions 
Different ways of approaching a subject have been 
exemplified in the field of thermodynamics by Christensen 
and Rump [8]. Their study explores similarities and 
differences in engineering, physics and physical chemistry 
thermodynamics courses. These courses have partially 
different content, but Christensen and Rump found differences 
in how central, shared concepts were interpreted and 
represented. For example, considerations of the microscopic 
nature of matter were strongly present within the chemist 
tradition. 

Same goal, but different paths - 
Learning, explaining and understanding  

entropy 
Staffan Andersson, Jesper Haglund, and Maja Elmgren 

T 
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III. METHODOLOGY 

This study draws on data from two questionnaires and 
follow-up interviews. Some results from the questionnaire 
study have been published and additional details on that part 
of the methodology can be found in our journal article [4]. 

A. Context of the study 
The initial study was conducted in the spring 2014 before 

and after the course Chemical Thermodynamics. This course is 
given during the fourth semester on four different master of 
engineering programs with different amounts of previous 
courses in chemistry and other subjects. These are Chemical 
Engineering (55 ECTS of previous chemistry courses), 
Environmental and Water Engineering (10 ECTS), Materials 
Engineering (5 ECTS) and Molecular Biotechnology 
Engineering (20 ECTS). The course follows a traditional 
structure with lectures, problem-solving sessions and 
laboratory exercises. Atkins’ physical chemistry [9] was used 
as course literature.  

B. Questionnaire data collection 
Paper-and-pen questionnaires were handed out at the first and 
last lectures of the course. The first questionnaire was 
answered by 130 of the 190 students registered to the course. 
96 students answered the second questionnaire. In the 
questionnaire students were asked: What is entropy? Give a 
brief explanation that reflects your understanding. They were 
also asked to list the scientific concepts they connected to 
entropy. The two questionnaires were matched for 73 students, 
which allowed for comparisons. Further details about this 
study and results from it are reported elsewhere [4]. 

C. Questionnaire data collection 
All questionnaire answers were transcribed and entered into a 
spread-sheet. The explanations about entropy were initially 
assigned to different categories by one of the authors. Two 
authors then refined the categories and coded all answers. The 
categories were not mutually exclusive and many explanations 
were coded in multiple categories. 

D. Follow-up interviews 
Three follow-up interviews were held with students from the 
questionnaire study during spring 2015. Three pairs of 
students were guided through different exercises by one of the 
authors. These interview sessions were video recorded. 
Relevant parts of the interviews were transcribed and are 
currently being analysed. Preliminary findings from this 
analysis are used in this study. 

IV. RESULTS 
Our analysis of student explanations of entropy identifies 

six overarching, non-exclusive, themes. These are: 
• Microscopic interpretations of entropy 
• The disorder metaphor for entropy 
• The spreading metaphor for entropy 
• Problematic connections between entropy and 

energy 
• Teleological understanding of the second law of 

thermodynamics 
• Literal statements, often using mathematical 

formalism 
• Concrete example  

The dominant theme was the disorder metaphor, which is 
well in line with previous research on teaching of entropy. 
This theme was present in 67% of the student answers before 
the course and in 77% after the course. 

A. Evolving explanations 
The student explanations generally evolved during the 

course. This was especially pronounced in how they related to 
the categories regarding disorder, spreading and microscopic 
interpretations. Figure 1 shows a summary of this for the 
whole population. The left part of the figure shows the 
distribution of the student population between different types 
of answers, labelled by those of three categories present in 
their explanations. The three most common types of 
explanations before the course were only coded as involving 
the disorder metaphor (38% of the respondents), a 
combination of the disorder metaphor and microscopic 
interpretations (23%) or none of these aspects (20%). Most 
students were also using more aspects in their explanations 
after the course. Students without any of these aspects in their 
initial explanations to a large extent started using the disorder 
metaphor after the course. The majority of the students, 
labelled as Changers in the figures, changed which aspects 
they used in their second explanations. The students that did 
not change used aspects are labelled as Stable. 

Fig. 1.  Distributions of students, for the whole population, depending on 
the different categories expressed in their explanations about entropy 
before and after the course. The arrows show the three most common 
changes. 
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After the course, 21% of the students used a combination of 
the disorder metaphor, the spreading metaphor and 
microscopic interpretations in their explanations. The students 
who use the disorder metaphor in combination with other 
aspects after the course are often doing this in a 
problematizing fashion. They acknowledge that disorder might 
be a problematic metaphor, but still find it useful for their 
explanation. 

B. Comparing programmes 
Our original analysis hinted at program related differences, 

both in initial explanations and in the development after the 
course. This has been explored further through separate 
analysis of the two programs with the larger numbers of 
enrolled students - Chemical Engineering and Environmental 
and Water Engineering.  

The results for Environmental and Water Engineering 
students are presented in Figure 2. The students on this 
program mainly used the disorder metaphor or no aspect at all 
before the course. After the course we see that students either 
have adopted the disorder metaphor or come to expand their 
explanations by adding microscopic interpretations and 
possibly also the spreading metaphor. Many of these students 
also reflect on problems with using only the disorder metaphor 
in their answers after the course. 

The results for Chemical Engineering students are presented 
in Figure 3. The students on this program use microscopic 
interpretations in their explanations to a larger extent, already 
before the course, which corresponds to the fact that they. 
have the most extensive training in chemistry before this 
course. 

There are two different paths of development found for the 
explanations of the Chemistry Engineering students after the 

course. Some students exhibit the same changes as seen for the 
whole population, where explanations include more aspects 
and problematize disorder. However, some of the Chemistry 
Engineering students have abandoned the disorder metaphor in 
their explanations afterwards and rely on microscopic 
interpretations, in some cases together with the spreading 
metaphor. 

C. The role of disorder 
The entropy metaphor is present in most student 

explanations both before and after the course. We also find 
that student use of it generally becomes more reflective and 
problematizing after the course. In relation to this, it is 
interesting to note that none of the students listed disorder as a 
scientific concept related to entropy. This indicates that they 
are aware that disorder is just a metaphor, but that they find it 
useful for their explanations, and perhaps also for their 
learning. This interpretation is strengthened by results from 
the follow-up interviews, where students in all interviews 
recognized disorder as a most useful concept when talking 
about entropy, but at the same time as a very unscientific 
concept. 

D. Exam results 
Our initial study [4] found no correlations between student 

exam scores (or their points on one entropy-related exam 
question) and their responses to the questionnaire items. In the 
present study, we have explored other possible variables, such 
as the number of categories students engage in the 
explanations, but still find no significant correlations to exam 
scores. The only statistically significant difference found 
within this population was related to programme belonging. 
Students on the Environmental and Water Engineering 

Fig. 2.  Distributions of students, for the Environmental and Water 
Engineering program, depending on the different categories expressed in 
their explanations about entropy before and after the course. The arrows 
show the three most common changes. 

 

Fig. 3.  Distributions of students, for the Chemical Engineering program, 
depending on the different categories expressed in their explanations about 
entropy before and after the course. The arrows show the three most 
common changes. 
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programme performed significantly better (p=0.03) on the 
exam than students overall. The mean score on the exam for 
this programme was 11-15 points higher than the mean score 
for other programmes. Although the students from this 
programme to a large extent only draw on the disorder 
metaphor in their explanations of entropy and only have 10 
ECTS of previous chemistry courses they still perform most 
successfully on the exam. 

The lack of correlation between questionnaire responses and 
exam results finds support in physics education research, 
according to which the connection between conceptual 
understanding and problem-solving skill has been found to be 
weak [10]. On this note, in the follow-up interviews, the 
students expressed that problem-solving skills and conceptual 
understanding are both important to develop, but did not see 
them as related to one another, apart from being able to assess 
the plausibility of calculated results. 

V. IMPLICATIONS FOR PRACTICE 
These results give interesting insights into how student 

explanations evolve during the course and also reflect some of 
their learning processes. This has some important implications 
for practice, both regarding entropy and engineering education 
on a larger scale.  

A. Use the disorder metaphor, but with care 
Our study confirms the dominant role of the disorder 

metaphor in teaching and learning of entropy. The students 
use it, but often in a reflective and more problematizing way 
after the course than before. The evolution of student 
explanations indicates that the disorder metaphor provides an 
accessible entry point for students to start discussing, and 
learning, about entropy. At the same time, most students are 
well aware that disorder is not a scientific concept. Although 
the use of the disorder metaphor has been criticized [7], our 
findings indicate that it is an important tool in the teacher tool 
kit when teaching about entropy, but that it should be used 
with care. 

B. Problematize representations of knowledge 
In a broader perspective, our findings indicate the 

importance of using multiple aspects in explanations during 
teaching. Illustrations, metaphors and analogies resonate 
differently with students, depending on factors such as 
programme belonging or personal background. Multiple 
representations provide multiple entry points to the subject for 
the students. At the same time, it is important to recognize, as 
has been argued by e.g. Styer [6], that all metaphors have 
shortcomings. 

C. Recognise differences in the student population 
Students from different programmes can bring different 

knowledge and experiences to a course, as exemplified in 
Figures 2 and 3. Instructors should recognize this and make 
sure that the course content is accessible to all participants.  

D. Consider how to best probe understanding 
Our study shows that the traditional written exam only 

probes some aspects of student understanding about a subject. 
This informs the discussion about appropriate methods of 
examination that covers the diverse skills students are 
expected to learn during their engineering education. 
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Sammanfattning—Många av de studenter som tar examen från 

våra ingenjörsutbildningar ställs inför komplexa, samtida, 
problem som ska lösas i deras yrkesroll. Det är en stor utmaning 
för lärare inom dagens ingenjörsutbildning att ge studenterna 
förutsättningar att, under studietiden, sätta sig in i processer och 
metoder för att lösa dessa typer av problem. Ett sätt att skapa 
dessa typer av problem är näringslivsbaserade projekt och case. 
Denna artikel rapporterar och analyserar en fallstudie rörande 
två, efter varandra följande, kurser involverande studentprojekt 
mot ett och samma företag. Resultaten visar på att genom ett 
longitudinellt länkande över flera kurser och långsiktiga 
samarbeten mellan akademin och näringslivet, är det möjligt att 
skapa ömsesidigt värde för både studenter, utbildning och 
näringsliv. 
 
Sökord—samverkan, näringsliv, cdio, projektarbete, case 

 

I. INTRODUKTION  
AGENS snabba teknikutveckling och det förändrade 
sociala beteendet har kraftigt påverkat både 

ingenjörsrollen och dagens ingenjörsutbildningar. Detta är 
framförallt tydligt inom de tvärvetenskapliga områdena 
medieteknik och interaktionsteknik, där dagens examinerade 
studenter ställs inför problem av en komplex samtida karaktär 
[1], som är problematisk att tillföra och återskapa i den 
traditionella lärprocessen. Dock är lärande inom ramen för 
högskolan en viktig plattform för att ge studenterna 
förutsättning för att tillgodogöra sig alla de aspekter och 
färdigheter som behövs för att möjliggöra en students framtida 
karriär, såväl teoretiska som praktiska. Detta är egentligen inte 
något nytt då teknikutvecklingen nästan alltid har betraktats 
som snabb. Vidare har frågorna angående förändringar inom 
ingenjörsutbildning diskuterats över lång tid och i slutet av 
1990-talet lyfte Ingemarsson & Björch [2] fram bland annat 
flexibilitet, näringslivssamverkan och samförstånd mellan 
människa-teknik-samhälle som framgångsfaktorer för framtida 
ingenjörsutbildning. Dessa framgångsfaktorer är fortfarande 
inte självklara i dagens ingenjörsutbildning [3], men alltjämt 
viktiga. Under början av 2000-talet togs initiativet CDIO med 
målsättning att överbrygga det gap som idag finns mellan 
ingenjörsmässig utbildning och näringslivets syn på ingenjörs-
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mässighet. Målsättningen var att skapa en plattform för 
ingenjörsutbildningar som bygger på Conceive, Design, 
Implement och Operate [4] och på ett tydligare sätt förbereda 
studenterna för ett framtida yrkesliv utan att förändra de 
akademiska krav som ställs på studenterna. Denna modell ger 
en bredare bas för de generiska kunskaper som kan förväntas 
av dagens och framtidens ingenjörer. Således ökar denna 
modell incitamenten till att fokusera bredare på samverkan 
och framförallt samverkan med näringslivet. Samverkan i 
olika former inom utbildningen är ett begrepp som har lyfts 
fram under senare år och som generellt anses som viktigt för 
utbildning och som med all sannolikhet kommer att få ökad 
betydelse i framtiden.  

Denna artikel rapporterar och analyserar en fallstudie 
rörande ett studentprojekt under 2013 på Civilingenjörs-
programmet i Interaktion och Design vid Umeå universitet 
som genomfördes på två, efter varandra följande, kurser, 
Produktutveckling i medieteknik med metoden design-build-
test (7,5hp, 25% studietakt) samt Prototyputveckling för 
mobila applikationer (7,5hp, 50% studietakt). Projektets mål 
var att förnya digitala nyhetsplattformar och genomfördes i 
samverkan med dagstidningen Västerbottens-Kuriren (VK) 
och involverade traditionellt projektbaserat lärande [5] samt 
ett skarpt case-baserat grupprojekt [6] uppdelat på de två 
kurserna. Syftet med projektet var att uppfylla fyra 
övergripande mål: (1) näringslivskopplade projekt för att 
stärka lärprocessen och studentengagemanget, (2) skapa en 
tydligare koppling mellan teoretiska och praktiska kunskaper, 
(3) skapa värde för samhället och näringslivet, samt (4) att 
jobba med skarpa case i en miljö mellan näringsliv och 
akademi.  

Precis som med i princip all utbildning, så hade detta 
projekt tre primära intressenter - studenterna, 
näringslivet/samhället (i detta fall Västerbottens-Kuriren) och 
universitetet (eller i alla fall utbildningen eller den aktuella 
kursen). Under detta projekt så har mål för dessa intressenter 
definierats såväl i början som fortlöpande under projektets 
gång. De generella målsättningarna som berör de olika 
intressenterna har sammanställts i Tabell I. Dessa 
målsättningar kopplar starkt till varandra och strävar mot 
samma gemensamma mål med projektet. 

Lärande för ingenjörsrollen:  
Ömsesidigt värdeskapande i samverkan mellan 

utbildning och näringsliv 
Thomas Mejtoft, Umeå universitet 
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II. METOD OCH KURSUPPLÄGG 
Den här artikeln baseras på en case studie [7] av processen 

och resultaten av två projekt som utfördes på två av varandra 
följande kurser i medieteknik vid Umeå universitet under 
våren och hösten 2013. Den första kursen är en projektbaserad 
kurs [5] som centreras kring ett projekt som utförs i grupp med 
målsättning att erbjuda studenterna möjligheten att applicera 
kunskaper i interaktionsteknik och interaktionsdesign genom 
att lösa verkliga problem i samarbete med näringslivet. 
Projekten förbereds i samarbete med studenterna, handledaren 
och företaget. Under denna kurs genomfördes, under 2013, 
fyra olika projekt, varav ett projekt var i samarbete med 
Västerbottens-Kuriren. Den andra kursen bygger på ett skarpt 
case-baserat grupprojekt [6] parallellt med ett antal 
individuella uppgifter. Alla tre studentgrupper på denna kurs 
under 2013 genomförde projekt i samarbete med 
Västerbottens-Kuriren. Skillnaden mellan de två kurserna 
kopplar till skillnaden mellan ett projektbaserat och case-
baserat arbetssätt och således så utfördes projekten på den 
senare kursen till största delen inom akademins gränser med 
stöd från företaget. Resultaten som presenteras i denna artikel 
baseras på erfarenheter från handledning av studenter på 
kurserna, diskussioner med studenterna som arbetade i 
projekten samt djupintervjuer med nio representanter från 
Västerbottens-Kuriren under 2013-2014. 

För att förtydliga upplägget på just det case som beskrivs i 
denna artikel så har en studentgrupp om sex studenter, under 
kursen Produktutveckling i medieteknik med metoden design-
build-test arbetat med att skapa en ny webbplatsform 
(Figur 1:DBT), denna grupp har sedan separerats för att skapa 
nya grupper på kursen Prototyputveckling för mobila 
applikationer. Detta både för att varje grupp under denna kurs 
skulle ha kunskap kring hur den nya webbplatsen är uppbyggd 
och att ny kompetens ska tillföras gruppen. Ibland inträffar 
oförutsedda saker och under sommaren mellan de två kurserna 
flyttade en student till en annan ort i Sverige och två studenter 

valde utbytesstudier utomlands. Detta gjorde att tre studenter 
från den ursprungliga gruppen utgjorde basen för de tre nya 
grupper som arbetade med uppgift att ta fram en ny digital 
mobila plattform (Figur 1:PUMA). 

III. SAMVERKAN: AKADEMIN SOM TESTPLATTFORM  
OCH NÄRINGSLIVET SOM MÖJLIGGÖRARE 

Eftersom både kontext, lärsituationer och interaktion mellan 
studenter och näringslivet är viktigt för att erbjuda våra 
studenter möjligheter att anskaffa de kunskaper och 
färdigheter nödvändiga för en framgångsrik framtida karriär, 
så är både målet med de kurser och idéer som presenteras här 
för högskolan att tillhandahålla en plattform som kombinerar 
undervisning, verkliga miljöer, situationer och problem, 
fortfarande inom ramen för akademisk utbildning [8][9]. 
Genom att kombinera ett större projekt med flera olika 
delmoment över två, på varandra följande, kurser, har två 
målsättningar uppnåtts: (1) Ett djupare samarbete med 
näringslivet och (2) möjlighet för studenterna att använda 
erfarenheter och kunskaper från tidigare kurser direkt i 
projektet. Således så är erfarenheter både bas för lärande och 
resultat [10]. De mest framstående resultaten från projektet 
berör dubbelriktat lärande och det faktiska resultatet av arbetet 
som utfördes på kurserna.  

Resultaten kopplar även mycket tydligt till ingenjörsrollen 
genom det arbete som genomförs inom organisationen CDIO. 
CDIO [4] har tagit fram ett antal Standards som ger en bra bas 
för uppbyggnad av utbildning och dessa kurser har stärkt 
programmets koppling till dessa genom tydliga resultat inom 
Context (Standard 1), Learning outcomes (Standard 2), 
Integrated curriculum (Standard 3), Design-implement 
experiences (Standard 5), Active learning (Standard 8) och 
Learning assessment (Standard 11). Vidare har arbetet bakom 
kurserna starkt kopplats till idéerna bakom constructive 
alignment [11] för att koppla undervisning – lärande – 
bedömning och således mot Syllabus som har utarbetats inom 
CDIO och vidare till Extended Syllabus 2.0 [12], som mer 
tydligt ger studenterna egenskaper inom ledning och 
värdeskapande. En mer detaljerad förklaring till hur projektets 
resultat kopplar till CDIO presenteras i Tabell II.  

Genom att en stor del av arbetet är kopplat till grupprojekt 
är det än viktigare att enskilda studenters lärande inom teori 

TABELL I 
OLIKA INTRESSENTERS MÅLSÄTTNING MED PROJEKTET. 

Intressenter Målsättningar 

Studenterna x Jobba praktiskt ingenjörsmässigt med 
projekt inom interaktionsdesign. 

x Tillgodogöra sig teoretiska kunskaper 
som stärker yrkesrollen. 

x Tillgodogöra sig teoretiska kunskaper 
kring prototyputveckling och mobila 
plattformar. 

Företaget 
(Västerbottens-Kuriren) 

x Skapa nya digitala plattformar för 
desktop samt mobila enheter. 

x Underlätta lanseringen av betalfunktion 
på Västerbottens-Kurirens webbplats 
(vk.se). 

Utbildningen x Bygga långsiktiga relationer med 
näringslivet. 

x Stärka studenternas kunskap både 
teoretiskt och praktiskt. 

x Skapa resultat som studenterna kan 
använda i sin portfolio. 

x Öka studenternas anställningsbarhet. 
 

 
Figur 1. Studentgruppernas sammansättning på de två kurserna Produkt-
utveckling i medieteknik med metoden design-build-test (DBT) och Prototyp-
utveckling för mobila applikationer (PUMA) samt hur de kopplar till 
varandra. 
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och metod kan bedömas genom individuella rapporter och 
workshops för att ge rättssäker examination även vid ett starkt 
näringslivskopplat samverkansprojekt. Det finns många andra 
teorier som står bakom detta projekt och fokus har varit på 
Case Based Reasoning (CBR) [10][13] och Community of 
Practice [14]. Genom att använda akademin som en plattform 
för teoretiska kopplingar och tester så kan samverkan med 
näringslivet ge möjlighet för studenterna att arbeta med 
verkliga projekt och vara en mottagare av resultat från 
akademin. 

IV. LÄRARENS ROLL PÅ STUDENTDRIVNA KURSER 
En vanlig syn på lärarens roll är att möjliggöra lärande hos 

studenterna [15]. Dessa kurser har en hög nivå av 
studentdrivet arbete och det påverkar den roll som läraren har 
på ett traditionellt synligt sätt, men även mer dolt för 
studenterna. De synliga rollerna, som undervisning, 
handledning, examination, utgör bara en liten del av den totala 
tiden som lärarna spenderar på kursen. En stor del av de 
synliga rollerna vad gäller att motivera studenterna till lärande 
och värdeskapande är i princip överlåtet på de externa 
företagen. Studenterna uppfattar den feedback som kommer 
från dessa externa intressenter som både mer ”ärlig” och 
framförallt motiverande. Studenterna på kursen har uttryckt 
detta som att ”något som också fick oss att känna oss duktiga 
och att det vi gör är värdefullt var när vi presenterade 
analysarbete för redaktionen på VK och då man såg att de fick 
upp ögonen för oss” och ”vi blev väldigt engagerade att göra 
ett bra jobb när vi fick andra som verkade tro på oss”. Det är 
de ”osynliga” av lärarnas roller som närmar sig Duderstadts 
[15] idéer om läraren som en möjliggörare av upplevelser som 
stimulerar lärande. Således är att identifiera projekt genom 
samverkan med lokala, regionala och nationella företag en 
mycket viktig förutsättning för att kunna genomföra kurser 
med stark näringslivskoppling. Att arbeta bakom kulisserna 
med att hålla kontakter med de företag som är delaktiga i 
projektkurserna och förmedla vad som de kan förvänta sig av 
studenternas arbete och från den handledning som ser från 
akademins sida. I detta fall har det lett till att representanter 

för Västerbottens-Kuriren uttrycker sig som att ”studenterna 
var kreativa, lyhörda. De satte sig in i problematiken, tog egna 
initiativ, kom med nya idéer och lösningar. De gjorde ett gott 
intryck”. Långsiktiga relationer med näringslivet är viktigt 
både för nuvarande och framtida samverkansprojekt. 
Erfarenheter visar på att projektbaserade kurser är ett mycket 
bra verktyg för att skapa och upprätthålla samarbeten med 
olika nivåer i den externa organisationen och således bidra till 
eventuellt framgångsrik vidareförädling av studenternas 
arbete. Att arbete longitudinellt över två kurser gav ett djupare 
samarbete mellan akademin och näringslivet och involvering 
av näringslivet på olika nivåer i deras organisation, vilket 
medförde ett större värde för både studenterna och företaget. 
Genom att skapa långsiktiga relationer med näringslivet sker 
inte bara en kunskapsöverföring från näringslivet till 
studenterna, utan även från studenterna till näringslivet. 
Representanter för Västerbottens-Kuriren uttryckte sig som att 
”studenterna gjorde ett gediget arbete, sådant som VK aldrig 
hade kunna ha gjort för att vi saknar både kunskap och tid, 
som till exempel omvärldsanalys samt titta på designer runt 
om i världen”, ”studenterna hade ett UX-tänk som är 
annorlunda från det som vi är vana med från byråer” och ”VK 
hade väldigt få visioner kring den nya webben innan 
studenterna kom in i bilden”. Detta skapar ett större mervärde 

 
Figur 2. Den slutliga designen som studenterna presenterade och som sedan 
implementerades av Västerbottens-Kuriren under hösten 2013. 

TABELL II 
UPPFYLLDA RESULTAT KOPPLAT TILL CDIO SYLLABUS 2.0 [4] OCH EXTENDED CDIO SYLLABUS 2.0 [12]. 

Conceive  
(CDIO Syllabus 2.0: 4.3) 
 

x Studenterna har baserat sitt arbete på faktiska samtida behov. 
x Studenterna har definierat koncept. 
x Studenterna har beaktat olika målgruppers målsättningar och behov och medlat mellan dessa. 
x Studenterna har byggt upp en projektorganisation. 

Design  
(CDIO Syllabus 2.0: 4.4) 

x Studenterna har arbetat enligt designprocessen och andra arbetssätt kopplade till designtänkande, projektet är 
genomfört inom ramen för interaktionsteknik och interaktionsdesign. 

x Studenterna har använt kreativt tänkande och problemlösningsförmåga. 
x Studenterna har utgått från äldre produkter och tjänster för nyutveckling av funktioner och design. 
x Studenterna har använt standardiserade verktyg för prototyputveckling och design. 
x Studenterna har använt allmänt vedertagna testmetoder. 

Implement  
(CDIO Syllabus 2.0: 4.5) 

x Studenterna har beaktat behoven av olika intressenter som använder systemet  
(interna och externa användare och operatörer). 

Operate  
(CDIO Syllabus 2.0: 4.6) 

x Studenterna har genomfört seminarier och demonstrationer av funktioner i prototyper och den slutliga designen 
för företagets anställda. 

Leading engineering endeavors 
(Extended CDIO Syllabus 2.0: 4.7) 

x Studenterna har getts möjlighet att arbeta nära och lära sig av ledande personer och ledningsgrupper på 
företaget. 

x Studenterna fokuserade på att skapa en produkt och tjänst som möjliggör skapande av ett högt värde för flera 
olika intressenter. 
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både kortsiktigt och långsiktigt för båda parter. I detta fall 
ledde projektet till excellenta resultat genom att Västerbottens-
Kuriren lanserade studenternas webbplatskoncept i oktober 
2013 och mobil applikation (app) i mars 2014 (Figur 2). 

V. BALANSERA ANSTÄLLNINGSBARHET OCH  
TEORETISKA KUNSKAPER 

Anställningsbarhet bör vara i fokus på våra utbildningar. 
Men även om anställningsbarhet är viktigt för våra 
ingenjörsstudenter så är det inte allt, högskolan har också ett 
bredare ansvar för att förbereda studenterna för ett livslångt 
lärande med generiska kunskaper som är utvecklingsbara i ett 
samhälle med ny komplex teknik som kontinuerligt 
introduceras. För att komplettera projektet så genomförs, 
under kursen Produktutveckling i medieteknik med metoden 
design-build-test, ett antal teoretiska workshops för att ge 
tillräckliga kunskaper inom områden som är viktiga vid 
produkt och tjänsteutveckling - affärsutveckling, 
projektledning, servicedesign, varumärkesbyggnande och 
presentationsteknik. Resultaten från detta projekt visar på att 
genom integration av undervisning inom områden som starkt 
kopplar till yrkesrollen med verkliga projekt uppnås en högre 
grad av engagemang hos studenterna och ett större direkt 
värde för näringslivet. Vidare ökar aktivt lärande inom projekt 
i en verklig kontext studenternas medvetande om faktiska 
problem och ger dem en mer professionell attityd till såväl 
processen som resultaten. 

VI. SLUTLIGA KOMMENTARER 
Några av de lärdomar som kan dras från detta projekt är att 

långsiktiga samarbeten över längre tid ger bättre 
förutsättningar för att skapa ett ömsesidigt värde för både 
studenter, näringsliv och utbildning. För att upprätthålla bra 
samarbeten under längre tid är värdeskapande även för 
näringslivet viktigt och inte bara en kunskapsöverföring från 
företagen in till studenterna och akademin. I detta fall är det 
möjligt att utskilja både faktiskt värde i form av nya digitala 
plattformar, men även ett indirekt värde under själva 
processen genom förändrade arbetsmetoder och nya 
influenser. Studenterna får självklart ett direkt värde genom 
kurspoäng och (senare) examen, men även en stor lärdom 
genom att många av de, av CDIO, identifierade bestånds-
delarna av yrkesrollen sätts på prov under projektet. Några av 
de delar som vi, idag, har problem att erbjuda studenterna är 
koppling till hela processer, verkliga projekt och framförallt 
kontakt med ledningsgrupper och projektledare. Detta är något 
av det främsta värdet som tillförs genom näringslivs-
samarbeten. 

Dock är några av de slutliga bevisen på det ömsesidiga 
värdeskapandet och framgången för dessa typer av kurser att 
en stor del av de projekt som genomförs på kursen Produkt-
utveckling i medieteknik med metoden design-build-test 
resulterar i att en eller flera studenter får möjlighet till arbete 
för att slutföra projektet eller genomföra andra liknande 
projekt på företagen. Detta inkluderar bland annat ett antal 
nystartade tillväxtföretag (startups), där stora delar av dessa 

företags produkter, minimal viable product (MVP) eller 
prototyper har skapats av studenter på programmet. För dessa 
företag har samarbetet med universitetet varit, i princip, 
avgörande för deras utveckling. 
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När kursen Produktions- och kvalitetsteknik togs tillbaka till 

institutionen Tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet 
utarbetades ett upplägg med aktivt lärande som utgångspunkt. 
Syftet med denna fallstudie är att visa på hur enkla case-
uppgifter kan öka studenternas inlärning genom att skapa en 
motiverad lärmiljö. För att kunna analysera resultatet av det nya 
kursupplägget har både muntlig och skriftlig kursutvärdering 
utförts samt en enkät bland kursens studenter. 

Det nya studentcentrerade upplägget har varit uppskattat av 
studenterna och analyser av det nya kursupplägget visar bland 
annat på att studenterna anser att de har lärt sig mer genom att 
arbeta i grupp med case än att ha ett traditionellt upplägg där 
kursen avslutas med en tentamen. 
 

Nyckelord — Aktivt lärande, case, motiverande lärmiljö.  
 

I. INTRODUKTION 
Efter anpassningen till Bolognaprocessen har fokus inom 

högre utbildning i Sverige gått över mer från utbildningarnas 
innehåll till vad de ska resultera i, det vill säga att utbilda för 
kompetenser, vilket görs genom aktivt lärande [1]. Det är 
viktigt att studenters kunskaper inte glöms bort och därför är 
pedagogiska metoder betydelsefulla så att djuplärande uppnås, 
vilket aktivt lärande skapar förutsättningar för [2]. Enligt Biggs 
och Tang [3] finns det inte omotiverade studenter, utan alla 
studenter vill åstadkomma resultat. Lärarens uppgift är att på 
bästa möjliga sätt maximera studenternas möjlighet till att nå 
kursens förväntade studieresultat. Aktivt lärande startar med ett, 
ofta öppet, problem som behöver lösas och undervisnings-
formen skapar många möjligheter för läraren att öka 
motivationen hos studenterna [2]. Pintrich och Schunk [4] lyfter 
också fram att motivation är en process där studenten vill 
utvecklas.  

Kursen Produktions- och kvalitetsteknik har under många år, 
köpts in till Högskoleprogrammet till processoperatör, från 
näringslivet. Under 2014 togs beslutet att kursen skulle 
tillhandahållas av utbildningens institution Tillämpad fysik och 
elektronik, istället. Kursen omarbetades med ett nytt upplägg 
kring en motiverad lärmiljö och startade vårterminen 2015. 
Turner och Paris [5] har introducerat sex stycken C:n för att 
skapa en motiverande lärmiljö. Choice; att få göra egna val är 
en stark motivationsfaktor och genom att ge studenterna 
möjlighet att välja utifrån intresse, förstärks motivationen och 
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studenterna anstränger sig mer i lärsituationen. Challenge; 
motivationen ökar om uppgifterna består av en, för studenterna, 
hanterbar utmaning. Control; genom att studenterna själva får 
möjligheten att ha kontroll över sitt lärande ökar motivationen. 
Uppgifterna bör däremot vara öppna istället för stängda, så 
studenterna själva får möjlighet att dra slutsatser och lära sig. 
Collaboration; social interaktion ökar motivationen då 
samarbete ökar studenternas ansträngning samt möjlighet till 
andras perspektiv genom kommentarer och idéer. Constructing 
meaning; om kunskapen uppfattas som värdefull av studenterna 
ökar deras motivation. Det sista av de sex C:na är 
Consequences; motivationen ökar om lärandet medför positiva 
effekter som exempelvis få uppskattning från andra, vilket kan 
vara positiv återkoppling från lärare eller andra studenter på 
exempelvis muntliga presentationer. 

Denna fallstudie visar på hur enkla case-uppgifter kan skapa 
en motiverad lärmiljö och öka studenternas inlärning inom 
kvalitetsteknikområdet. För att kunna analysera resultatet av det 
nya kursupplägget har både muntlig och skriftlig kurs-
utvärdering utförts samt en enkät bland kursens studenter efter 
kursens slut. 

 

II. FÖRÄNDRINGAR I KURSENS UPPLÄGG 
För att kringgå det traditionella kursupplägget med en 

tentamen och öka studenternas motivation, har ett nytt upplägg 
med aktivt lärande utarbetats. Kursen Produktions- och 
kvalitetsteknik baserar sig på föreläsningar och flera korta case-
uppgifter, som studenterna ska lösa och redovisa muntligt inför 
klassen. För att skapa en motivation och ett ökat aktivt lärande 
hos studenterna får varje studentgrupp möjlighet att skapa ett 
eget företag, som ska ligga till grund för kursen. Det är sedan 
detta egenvalda företag varje studentgrupp har som 
utgångspunkt vid de sex olika laborationerna. Varje laboration 
består i sin tur av en case-uppgift, vilken löses i studentgruppen. 
Under den första laborationen skapar de grunden för företagets 
kvalitetsarbete genom att konstruera en huvudprocesskarta med 
företagets olika processer. Denna karta ligger sedan som 
underlag för de kommande casen. I dessa uppgifter förväntas 
studenterna att utöka kvalitetsarbetet inom sitt fiktiva företag 
genom att arbeta med och lösa de nya case-uppgifterna samt 
reflektera och ta hänsyn till fakta kring företaget, som byggts 
upp under tidigare case. Laborationerna skapar tillsammans en  

Ökad motivation genom aktivt lärande och 
studentuppbyggda case-företag 

Sara Mejtoft  
Umeå universitet 
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helhet där slutresultatet blir ett företag, som arbetar med kvalitet 
ur flera olika synvinklar. 

 

 
 
Figur 1. Studenterna skapar under kursen ett fiktivt företag, som 
vidareutvecklas kontinuerligt med de olika case som laborationerna består av. 
Resultatet blir ett företag som arbetar med kvalitet ut fler olika synvinklar. 

 

A. Motiverande lärmiljö 
Tanken med det nya upplägget på kursen, som utgår från 

aktivt lärande, är att skapa en motiverande lärmiljö för 
studenterna. Med Turner och Paris [5] sex C:n som 
utgångspunkt har studenterna fått möjligheten att välja, fatta 
beslut om och bygga upp ett eget företag för att öka 
motivationen till uppgifterna. Studenterna har även själva 
kontrollen över sitt lärande eftersom de bestämmer hur de olika 
case-uppgifterna ska appliceras på deras företag, vilket också är 
motivationshöjande. Eftersom case-uppgifterna utförs i grupp 
skapar det ett samarbete och en större möjlighet att lära av 
varandra. 

B. Case 
De olika case-uppgifter, som studenterna får lösa, utgår från 

den modell som utvecklats vid Harvard Business School, där 
det är särskilt viktigt att uppgifterna ger studenterna ett större 
”handlingsutrymme” genom möjligheten att utarbeta olika 
lösningar på problemet [6]. Enligt Pettersen [6] är det, i denna 
modell, viktigt att studenterna blir ”klokare på” situationen och 
de ämnes- och kunskapsområden som är relevanta. 
Anledningen till att denna modell valdes för case-uppgifterna 
är att ge studenterna möjlighet att lösa uppgifterna på olika sätt, 
utifrån deras företag, och därmed få större kontroll över deras 
egen lärsituation samt ge den övriga klassen ytterligare ett 
lärtillfälle vid examinationen i form av den muntliga 
redovisningen. 

C. Examination 
Examinationen på kursen består av tre olika delmoment, 

redovisning av case-uppgifterna i grupp inför hela klassen, 
individuellt flervalsfrågetest samt en frivillig spetstentamen. 
För att få godkänt ska studenten muntligt redovisa alla 
laborationer med case-uppgifterna. Dessa obligatoriska 
redovisningar består även av att ge konstruktiv feedback till en 

annan grupp efter redovisningen. För att få återkopplingen så 
konstruktiv och givande som möjligt är det även obligatoriskt 
för studenterna att spela in en kort film, ca 5 minuter lång, på 
de viktigaste delarna ur redovisningen. Detta läggs sedan ut på 
kurswebben dagen innan, vilket ger en bättre möjlighet för den 
grupp av studenter, som ska ge feedback efter redovisningen, 
att förbereda sig. Detta är en viktig del inför en 
kamratgranskning enligt Elmgren och Henriksson [7]. Det 
resulterar även i att lärarna kan förbereda kommentarer på ett 
bättre och mer djupgående sätt. Studenterna ska även lämna in 
individuella flervalsfrågor för varje laborationsämne samt göra 
ett individuellt flervalsfrågetest i slutet av kursen. De studenter, 
som vill få möjligheten till ett högre betyg, skriver en 
spetstentamen.  

 

 
 
Enligt Dochy, Segers, Gijbels och Struyven [8] är 

bedömningsmetoderna en viktig grund för att ge studenterna yt- 
eller djupinlärd kunskap. Eftersom de arbetar i grupp under 
laborationerna, krävs en individuell examination för att 
säkerställa resultatet. Detta görs genom de flervalsfrågor, som 
studenterna lämnar in individuellt vid varje laboration. I slutet 
av kursen får även studenterna göra ett flervalsfrågetest. För att 
testet också ska bli en möjlighet till ytterligare lärtillfälle måste 
studenterna ha 100% rätt för att bli godkända på uppgiften. De 
får även möjligheten att göra testet obegränsat antal gånger men 
med en tidsförskjutning på en timme, detta för att ge 
studenterna möjlighet att inhämta den saknade kunskapen. För 
att inte enbart få en ytinlärning, vilket flervalsfrågor har en 
tendens till, är case-uppgifterna en viktig motvikt för att ge dem 
en djupare inlärning [8]. De studenter, som har ambitionen om 
ett högre betyg än godkänt, får i slutet av kursen möjligheten att 
skriva en spetstentamen, där de har möjlighet att få betyg 4 eller 
5. Denna tentamen består av frågor som behandlar alla kursens 
laborationsämnen, utifrån en djupare förståelse. 

 

III. RESULTAT 
För att kunna analysera resultat av kursens nya upplägg med 

case-företaget har en enkätundersökning samt både en muntlig 
och skriftlig kursutvärdering genomförts. Det nya 
studentcentrerade upplägget har varit uppskattat av studenterna, 
en student beskriver det ”Jag tycker att upplägget har gjort en 
bättre lärmiljö för att man som student blir mer eller mindre 

TABELL 1 
EXAMINATION 

Moment Delar Betyg 

    
   Laboration 1-6 

 
Kort redovisningsfilm, 5 min 
Muntlig redovisning 

 
G 
G 

 Feedback till en grupp 
Individuella flervalsfrågor 

G 
G 

  
   Flervalsfrågetest Datorbaserad G 
   
   Spetstentamen Skriftlig 4-5 
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tvungen att lära sig om ämnet som är ”just nu”. Dessutom så 
fastnar informationen bättre i mitt huvud.”.  

A. Analys av kursupplägget  
Analyser av det nya kursupplägget utifrån Turner och Paris 

[5] sex C:n visar på att studenterna anser att de har lärt sig mer 
genom att arbeta i grupp med case än att ha ett traditionellt 
upplägg där kursen avslutas med en tentamen. ”Lättare att lära 
sig när man får tänka sig in i ”verkliga” scenarion istället för 
att bara läsa teori. Eftersom man delas in i grupper ”måste” 
man också träffa sina klasskompisar oftare och har då 
möjlighet att diskutera, hjälpa och förklara saker för varandra. 
Känns som att detta upplägg gör att man lär sig mer eftersom 
man får en bättre helhetsbild av innehållet i kursen. När man 
pluggar inför en tenta så övar man ofta på gamla tentor och lär 
sig då specifika frågor eftersom man tror att det är det som är 
viktigt att kunna och har man då otur ser tentan man skriver 
helt annorlunda ut och så kuggar man. Inte för att man inte lärt 
sig något under kursen utan för att man lärt sig ”fel” saker.” 
Studenterna anser också att möjligheten att skapa ett eget 
företag, som arbetet utgår ifrån, har varit en bidragande faktor 
till inlärningen. En student uttryckte sig på detta sätt: 
”Företaget gör det lättare att koppla de olika metoderna (t.ex. 
Lean) till verkligheten och verkliga situationer, istället för att 
bara läsa massa teori.” Detta har även varit en bidragande 
faktor till att öka studenternas motivation under kursen och 
kring case-uppgifterna. Att studenterna har haft en hög 
motivation genom hela kursen och sett potentialen i att bygga 
upp ett företag, som arbetet utgår ifrån, har varit tydligt för 
lärarna och bekräftas även av studentenkäten. ”Eftersom man 
hela tiden har fått utveckla och förbättra företaget genom 
kursens gång så ökar självklart motivationen och det blir 
roligare att ta sig igenom kursen. Om jag jämför med andra 
kurser så har denna kurs gått fort och det har varit roligt att 
läsa på universitet för första gången under hela utbildningen!” 

Den största effekten som har urskilts genom att det nya 
kursupplägget har introducerats är att studenterna anser sig ha 
fått en bättre lärmiljö. Det finns fortfarande delar i upplägget 
som kan förbättras inför nästkommande kurs. En av dessa är 
bland annat att ytterligare få studenterna att se en helhet mellan 
de olika case-uppgifterna och bygga vidare på den tidigare 
informationen i efterkommande case, för att skapa en ännu 
högre kunskapsprogression kontinuerligt genom kursen. Detta 
kan då även resultera i att kunskapen ses mer värdefull och 
därmed kan motivationen öka kring uppgifterna ytterligare i 
enlighet med Turner och Paris [5] modell för en motiverande 
lärmiljö. 

 

TACK 
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fysik och elektronik vid Umeå universitet. 
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Abstract—KTH, Royal Institute of Technology in Stockholm
Sweden, has offered a degree program in mechanical engineering
since the beginning of the 19th century. The current program
in Mechanical Engineering is a five year program, based on a
three years BSc program and a two year MSc program. The
program enrolls about 160 students every year.

In 2011, an international profile was established. Students
of the degree program choose during the first year to apply
to an international profile based on one of three languages:
Spanish, German or French. Acceptance criteria include good
performance during the first year and language skills from
prior studies.

If accepted, these students are following a modified curriculum
for their second and third year of studies. For the second year,
language courses spans the entire academic year and constitute
27,5 percent of the total numbers of credits in the curriculum
for that year. The third year includes a mandatory exchange
semester abroad, with engineering studies in the local language
(Spanish, German or French).

These curricula have been established in mutual agreements
between KTH and the partner universities. To facilitate, the KTH
curriculum has been adapted so that the list of courses to include
in the exchange semester consists of courses easily found at most
universities and the more specific courses has been moved to the
semesters the students are studying at KTH.

Index Terms—Internationalization, exchange programs, me-
chanical engineering

I. BACKGROUND

The trend of internationalizing education has many faces:
many European universities has adapted the BSc+MSc
structure, programs are converging in structure to become
exchangeable. The Erasmus programs in Europe has seen an
increase in number of exchange students from 3000 in 1987
to around 270000 in 2012-13, plus 52000 academic staff
members [1].

In 2011, the number of outgoing students from KTH was
less than half of the number of incoming students, resulting
in a radical decrease of exchange agreements and troubled
international relations [2]. The international profile was
created to enable students to do exchange studies earlier in
their programs, and in countries where the balance between
incoming and outgoing students was uneven.

KTH currently has student exchange agreements with
approximately 200 universities in Europe and 100 universities
in the rest of the world. In 2012, KTH welcomed in total

1372 new exchange students while in total 509 KTH students
started studies abroad. Of these 509, 288 students (56%)
studied outside Europe. In total, 651 KTH students studied
abroad during 2012 and 1895 exchange students studied
at KTH. Of these 1895, 1459 (77%) students came from
countries belonging to the European Union [3].

These numbers show a large imbalance, with 2.7 incoming
students per outgoing. For universities outside Europe, the
numbers give 1.5 incoming student per outgoing, and for
European students, KTH sees 6.6 incoming per outgoing
student. Tables I and II show the ranking of countries for
incoming and outgoing students.

In 2012, KTH accepted about 325 incoming students from
France, compared with about 40 KTH students on exchange
studies in France.

TABLE I
RANKING OF COUNTRIES FOR INCOMING AND OUTGOING STUDENTS, FOR

EUROPEAN COUNTRIES, IN 2012

European country Rank, incoming Rank, outgoing

France 1 1
Germany 2 2

Spain 3 4
Italy 4 5

Switzerland 5 3

TABLE II
RANKING OF COUNTRIES FOR INCOMING AND OUTGOING STUDENTS, FOR

NON-EUROPEAN COUNTRIES, IN 2012

Non-European country Rank, incoming Rank, outgoing

Singapore 1 1
US 2 3

China 3 4
Australia 4 2

II. AN INTERNATIONAL PROFILE OF MECHANICAL
ENGINEERING PROGRAM

As described above, mechanical engineering students at
KTH can select to study an international profile in their first
year, after almost the first year is completed, when most
students have gotten comfortable in their studies. If accepted
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to the profile, the students study language courses in their
second year, in French, German or Spanish, and study their
third year abroad, in France, Switzerland, Germany or Spain,
taking courses in the local language. Depending on country
and university, the students return after one or two semesters
abroad to KTH and follow the two remaining years with the
original cohort. The first group of students studied abroad in
2014-15. The second group is studying abroad the current
academic year (2015-16) and the third group is now preparing
for the exchange to take place in 2016-17.

Figures 1, 2, 3 and 4 below shows the curriculum for the
second and third year of the mechanical engineering profile,
with and without the international profile.

Year 2
P1 P2 P3 P4

SE 1010 12 hpMF 1016 9 hp
Solid Mechanics Electrical Engineering
MG 1026 6 hp
Manufacturing MJ 1112 9 hp

Thermodynamics

SF 1633 6 hpSG 1140 6 hpMF 1044 6 hpME 1003 6 hp
Differential Mechanics 2 Machine elements Industrial 
equations engineering

Fig. 1. Year 2 of the KTH mechanical engineering program, without the
international profile

Year 2, International profile
P1 P2 P3 P4

SE 1010 12 hpMF 1016 9 hp
Solid Mechanics Electrical Engineering
MG 1026 6 hp
Manufacturing MJ 1112 9 hp

Thermodynamics

SG 1140 6 hpMF 1044 6 hp
Mechanics 2 Machine elements

LS xxxx 7,5 hp
Language, A2 7,5 hpLanguage, B1

Fig. 2. Year 2 of the KTH mechanical engineering program, with the
international profile

Year 3
P1 P2 P3 P4

MF 1045 6 hpMG 1024 6 hpBSc thesis project 15 hp
Machine design Production

Electives MH 1004 6 hp
Material ML 1018 6 hp

Industrial statistics

Fig. 3. Year 3 of the KTH mechanical engineering program, without the
international profile

Year 3, International profile
P1 P2 P3 P4

Study at partner university abroad BSc thesis project 15 hp

Machine design
Material
Production
Differential equations
Industrial engineering
Electives

Fig. 4. Year 3 of the KTH mechanical engineering program, with the
international profile

As seen in figure 1 and 2, students of the international
profile replace two courses with language courses. These two
courses are Differential equations in the first semester and
Industrial engineering in the second semester. Both of these
courses are given over a half semester while the language
courses runs for a full semester. The resulting curricula gives
that the first half of the fall semester is somewhat relaxed with
only two courses in parallel and the second half overloaded
with three courses, corresponding to a required study pace
of 125%. The spring semester is equally unbalanced, with a
study pace of 125% in the first half and 85% in the second.

Figure 3 and 4 shows the curriculum during the third
year, the exchange year. Students can select to study either
one semester or two semesters abroad. If only one semester,
students choose to either study the fall semester and to study
the five courses mentioned in figure 4, or the spring semester
and performing the BSc thesis project in combination with
elective courses.

A. Electives and preparatory courses

Figure 1-4 above shows a somewhat simplified situation.
Students in the third year are also taking preparatory courses
for a master program. In total 19 master programs or tracks are
mapped to the mechanical engineering program, meaning that
students select one out of 19 possible specializations. Most of
these 19 specializations have required preparatory courses that
needs to be studied in the third year. The list of mandatory
preparatory courses for all 19 master programs/tracks consists
of about 15 courses. The courses on this list are both
typical mechanical engineering courses required for several
master programs in mechanical engineering, but that are not
mandatory in the KTH mechanical engineering program,
and also courses in for example physics and mathematics
preparing students for master program in nuclear physics and
applied mathematics.

B. Summarizing the complexity

What seemed a simple task quickly turned out to be more
complex. Students accepted to the international profile can
choose to study either the fall, spring or both semesters
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during their year abroad. The students can further choose
one of three universities. This choice is done in their second
year of studies. The nine partner universities do not have the
same set of courses and do not follow the same semesters as
KTH. A student therefore needs to select a university and a
semester (or two semesters) that enables the student to both
study the replaced five courses, that enables the student to do
a BSc thesis project and that offers the student to study the
required preparatory courses for the chosen master program.

III. PARTNER UNIVERSITIES

In time for this paper, agreements have been made with
nine partner universities (see Table III). With all nine partner
universities, exchange curricula have been established and
agreed upon for the third year of studies. As mentioned
above, KTH students study preparatory courses for one of 19
possible master programs during the third year. In a first step,
structural differences in terms of semesters and calendars
made certain combinations impossible. See Table IV.

TABLE III
THE NINE PARTNER UNIVERSITIES

Language University

Spanish Polytechnic University of Madrid (UPM)
Polytechnic University of Valencia (UPV)

University of Navarra, School of Engineering
at San Sebastian (TECNUN)

German Technical University of Munich (TUM)
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

RWTH Aachen University
French Grenoble Institute of Technology (INPG)

National Institute for Applied Sciences, Lyon (INSA)
Ecole polytechnique federale de Lausanne (EPFL)

TABLE IV
MAJOR CALENDAR DIFFERENCES BETWEEN THE PARTNER UNIVERSITYES

Country Fall semester Spring semester

Sweden September to mid-January Mid-January to June
Germany October to end of March April to August-September
Spain and Beginning of September to January-February

France January (from beginning of (from mid-January to
January to end of January) mid-February) to June

IV. RESULTS

In this paper, we have evaluated the first two pilot cohorts.
The first year, total 22 out of 160 students were accepted to
the international profile. Considerably more students applied
but did not qualify. Of these 22 students, 17 choose Spanish,
three choose German and two choose French. These 22
students were divided between three Spanish universities, two
German universities and two French universities.

Table V below shows the total number of students accepted
to the international profile the first three years divided on
languages and years. The years refer to the year the students
got accepted to the profile, which is one year before the
exchange takes place.

TABLE V
THE NUMBER OF STUDENTS ACCEPTED TO THE INTERNATIONAL TRACK

EACH ACADEMIC YEAR, DIVIDED BETWEEN LANGUAGE

Language 2013 2014 2015 Total

German 3 5 6 14
Spanish 17 8 2 27
French 2 8 1 11

Total 22 21 9 52

TABLE VI
THE NUMBER OF STUDENTS ACCEPTED TO THE INTERNATIONAL TRACK

DIVIDED ACCORDING TO EXCHANGE SEMESTER. NOTE THAT SOME
STUDENTS SPEND TWO SEMESTERS ABROAD.

Language 2014 2015 2015 2016
fall sem. spring sem. fall sem. spring sem.

(planned)

German 2 3 5 3
Spanish 17 2 7 4
French 0 2 6 7

TABLE VII
THE DISTRIBUTION OF STUDENTS DIVIDED ACCORDING TO UNIVERSITY

AND SEMESTER.

University 2014 2015 2015 2016 Total
fall spring fall spring number of

sem. sem. sem. sem. semesters

RWTH 0 0 3 4 7
TUM 2 3 1 0 6
KIT 0 0 0 0 0

Total 2 3 4 4 13
German

TECNUN 6 1 0 0 7
UPM 3 1 2 2 8
UPV 8 0 5 2 15

Total 17 2 7 4 30
Spanish

INSA 0 1 1 1 3
INPG 0 1 4 5 10
EPFL 0 0 1 1 2

Total 0 2 6 7 15
French

Total 19 7 17 15 58
all

V. DISCUSSION

As seen in Tables V, VI and VII, the distribution between
languages varied between the years. The first pilot cohort
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experienced quite some bugs in the system. 17 of the 22
students studied in Spain, with the majority at TECNUN and
UPV. The students at UPV experienced quite some difficulties
in finding the appropriate courses. The course that was
suggested to replace a course in machine design turned out
to deal mainly with Spanish legislation regarding design and
construction. Very few students finished this course. None of
the students completed the suggested course in differential
equations.

In the second year, French turned out to be very popular.
With the French universities, the second cohort experienced
difficulties with scheduling issues. The exchange students
were planning to take courses given for three different years
at the French universities, which resulted in conflicting
schedules which made the courses impossible to follow due
to requirements of mandatory presence.

In comparison, the German universities had a more flexible
approach with few requirements of mandatory presence at
lectures which enabled students to combine courses more
freely, and in average the exchange students in Germany
completed considerably more courses.

The complexity of the setup was underestimated, which
explains many of the difficulties for the first cohorts. Most
students had prepared thoroughly, but experienced difficulties
anyway.

Most students had spent considerable time to find the five
required courses at the selected partner university prior to the
exchange semester. The students had further narrowed down
the list of potential master programs to a manageable number,
resulting in only one or two required mandatory preparatory
courses. In some cases, the students had been able to find all
these during the first semester and had decided to only stay
for this semester. In most of these cases, the students, on
arrival at the partner university, found out that several of the
chosen courses were either fully booked already. Some was
cancelled. Some was rescheduled to the other semester. Of the
remaining available courses, most had mandatory attendance
requirements and their schedules clashed. Some of these
students returned to KTH after one semester with only one
or two completed courses, plus some elective courses. These
students therefore had an uphill struggle to catch up at KTH
to be eligible for further studies.

Some students on the other hand had better luck with the
local courses. Some students also had a more flexible mindset
and were able to adapt to the changes. Especially students
who studied for two semesters were able to manage quite
well, they could balance courses between the two semesters
and also balance with the BSc thesis project and take on that
during more calm periods.

VI. CONCLUSIONS

KTH leaped into the set-up of an international profile of the
mechanical engineering program in 2011. The first students
studied abroad in 2013, in Germany, Spain and France. After
the first two rounds of exchange years, in total 58 exchange
semesters have been registered. This article describes the set-
up and design of this international profile, with results from
the first two years. The article further discusses the complexity
of the exchange, with an anecdotal discussion regarding the
difficulties associated to the complexity of managing discrep-
ancies in academic calendars, in available courses and in
handling 19 potential master programs and tracks. Instead
of the originally intended pre-mapped course plans at the
nine partner universities, the results show that the exchange
students all made individual study plans due to the differences
in calendars, choice of master programs and individual interest.
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� 
Abstract— Sedan tidigt 90-tal har behörighetsgivande 

förutbildning, eller basårsutbildning, varit en självklar del av 
tekniska högskolors utbildningar. Idag är det på många lärosäten 
en av de mest sökta utbildningarna. Men i ljuset av bl.a. allmänt 
minskade takbelopp och relativt gott söktryck till 
ingenjörsutbildningar börjar flera lärosäten att ifrågasätta sin 
basårsverksamhet.  

Strax innan millenniumskiftet gjordes ett antal studier om 
basåret inom ramen för NOT-projektet, men därefter verkar 
ingen ha gjort någon övergripande studie om basårsverksamheten 
i Sverige. Med hjälp av statistik och faktafrågor har den här 
studien undersökt hur utbudet av basårsutbildning inom natur- 
och teknikvetenskap ser ut vid svenska lärosäten. Intervjuer på 
utvalda lärosäten har därefter genomförts för att svara på 
huvudfrågan vilka strategier man har för sin basårsverksamhet. 
Varför erbjuder man basår? Hur är basårsutbildningen 
organiserad och hur har den utvecklats?  

Ett resultat från studien är att basår arrangeras av olika 
anledningar vid olika lärosäten i Sverige, att det finns 
motsättningar mellan hur lagtexten är formulerad och hur 
utbildningar bedrivs samt att basårsverksamheten är ett område 
som fram tills nyligen fått mycket liten uppmärksamhet.  
 

Index Terms—Tekniskt basår, behörighetsgivande 
förutbildning, rekrytering  
 

I. BEHÖRIGHETGIVANDE FÖRUTBILDNING AKA 
BASÅRSUTBILDNING 

EHÖRIGHETSGIVANDE förutbildning till utbildningar inom 
högskolan har funnits i många år, i många former och med 

olika utbildningsanordnare. Det finns behörighetsgivande 
förutbildning i form av basår och basterminer, med sikte på 
exempelvis naturvetenskapliga/tekniska och teologiska 
högskoleutbildningar. Det finns också förutbildningar i form av 
språkkurser exempelvis för utländska studenter. Den här 
studien fokuserar på behörighetsgivande förutbildningar som 
leder till fortsatta studier inom det naturvetenskapliga/tekniska 
området. I den fortsatta texten kallas dessa för basår eller 
basårsutbildning oavsett längd och inriktning. 

Verksamheten bedrivs på universitet och högskolor och 
regleras i en särskild förordning, SFS 2007:432 Förordning om 
behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor 
[1]. Utbildningen kan sägas ligga i gränslandet mellan 
gymnasieskola och högskola; den ger inga högskolepoäng men 
följer i många fall ett högskolepedagogiskt upplägg, den ger 
inte gymnasiebetyg men är på gymnasial nivå. Detta faktum gör 
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även att verksamheten hamnar mellan olika myndigheters 
ansvarsområden; varken Skolverket/Skolinspektionen eller 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ, f.d. Högskoleverket) har 
gjort någon uppföljning av basårsutbildning efter att det 
gemensamma NOT-projektet avslutades i början på 2000-talet.  

Denna studie avser inte att vara en fullständig utvärdering av 
basårsutbildning, men den ger en ökad förståelse för 
högskolornas skäl att bedriva denna form av utbildning. 

II. BAKGRUND 

A. Basårsutbildningarnas tillkomst och historia 
Idén med basårsutbildning startades på Högskolan i Luleå 

1973. Målet var då “att personer med examen från 
samhällsvetenskaplig och ekonomisk linje på gymnasiet ska 
kunna söka Mlinjen” [2]. Liknande verksamhet genomfördes 
under en tid i Uppsala från 1976 [3]. I slutet på 1980-talet ökade 
oron för brist på sökande till tekniska utbildningar vilket gjorde 
att även andra universitet genomförde försök med 
basårsutbildningar. Möjligheten att komplettera högskole-
behörighet via fristående kurser fanns även under denna tid via 
Komvux. 

I juni 1992 beslutade regeringen att anta förordningen om 
behörighetsgivande förutbildning (SFS 1992:819) [4] och 
samma hösttermin arrangerade 26 lärosäten basårsutbildningar 
med totalt 1 200 platser [5]. Tanken var att knyta utbildningen 
närmare högskolan genom att låta högskolorna genomföra 
utbildningen samtidigt som studenterna skulle bli antagna till 
en ordinarie utbildningsplats. Tidiga problem som kom fram 
genom frågor till studenterna var oklarheter om platsgaranti 
samt vilka andra högskolor basåret ger behörighet till.   

Från HT97 har högskolorna inte längre fått särskild 
tilldelning av resurser. [6]. Lärosätena har fått avsätta medel för 
sina basårsutbildningar inom ramen för utbildningsuppdraget, 
även kallat takbeloppet. 
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Utvecklingen av antalet studenter på basår utvecklades 
snabbt från de ca 1 200 som fanns vid starten 1992. Redan 
1996/97 fanns nära 3 600 platser på basår inom högskolan, 
dessutom fanns det ca 4 000 platser inom Komvux [Ibid.]. 
Därefter har antalet utbildningsplatser på basår inom högskolan 
varit tämligen konstant i många år för att i slutet av 00-talet 
återigen öka. Den senaste ökningen kan förklaras av tillfälligt 
ökade takbelopp i samband med finanskrisen 2008-09. Se figur 
1.   

B. Basår idag 
En ögonblicksbild från den centrala antagningen till 

höstterminen 2015 visar att basårsutbildningar hade 6 873 
förstahandssökande och 3 459 antogs (i Urval 2). Av de antagna 
var 59 procent män och 78 procent var 24 år eller yngre [7]. 
Under läsåret tillkommer de som påbörjar en bastermin under 
vårterminen 2016. Som jämförelse hade 5 209 personer en 
högskoleingenjörsutbildning som sitt förstahandsval inför 
hösten 2015 och ca 4 600 antogs [Ibid.]. 

De senaste åren har antalet antagna studenter till basåret 
minskat, trots att antalet förstahandssökande har fortsatt att öka. 
Den förklaring som har getts i diskussioner med olika högskolor 
är att basåret konkurrerar internt med andra högskole-
utbildningar och att när takbeloppet inte ökar eller t.o.m. 
minskas så prioriteras dessa till nackdel för basåret. 

 Generellt krävs grundläggande högskolebehörighet med 
tillägget matematik 2 alt. matematik B för att kunna söka till en 
basårsutbildning. Basårsutbildningar kan något förenklat delas 
in i tre olika grupper:  
x Tekniskt basår, med tydlig koppling till ingenjörs-

utbildningar både vad gäller platsgaranti och kurser. 
x Naturvetenskapligt basår, ger bredare behörigheter utan 

koppling till ingenjörsutbildningar. 
x Tekniskt/Naturvetenskapligt basår, ger platsgaranti till 

ingenjörsutbildningar men ger en bredare behörighet. 
Innehållet i basårsutbildningarna har i princip inte förändrats 

sedan starten. De förändringar som gjorts är följder av 
förändringar i gymnasieskolan och/eller förändringar av 
behörighetskrav till högskoleutbildningar. 

Förordningen (SFS 2007:432) anger att ”Antagningen till 
förutbildningen och den därpå följande högskoleutbildningen 
skall göras samtidigt.”. Detta tolkas på olika sätt av olika 

högskolor. Vissa tolkar det som att studenten i samband med 
antagningen till basåret även ska antas till en specifik 
högskoleutbildning. Andra tolkar det som att högskolan 
garanterar en plats på den utbildning som studenten söker sig 
till efter fullgjord basårsutbildning (med vissa lärosätes-
specifika begränsningar).  

En annan fråga där förordningen uppenbarligen kan tolkas på 
olika sätt är antagningen. Ett antal högskolor antar endast 
studenter som inte redan är behöriga till en efterföljande 
högskoleutbildning. Andra högskolor hävdar att denna 
särskiljning inte är tillåten enligt förordningen och låter därmed 
redan behöriga studenter att påbörja en basårsutbildning. Varför 
en student som redan är behörig att söka till en 
högskoleutbildning väljer att förlänga sin totala utbildningstid 
med ett basår är en annan fråga. Två möjliga svar på den frågan 
återfinns i de två sista punkterna i det efterföljande textavsnittet. 

Denna studie ger inte något svar på vad som är rätt eller fel i 
någon av dessa frågor, men konstaterar att regelverket skulle 
behöva en översyn och/eller att högskolorna skulle behöva 
hjälp att tolka förordningstexten. 

C. Varför söker sig studenter till basår? 
Studien har avgränsats till att handla om basårsutbildningar 

sett ur högskolornas perspektiv. Det går dock inte att helt 
avhålla sig från studenternas perspektiv vad gäller 
basårsutbildningar. Litteraturgenomgången och intervjuerna 
visar att studenterna i huvudsak har ett (eller en kombination) 
av följande syften för att börja en basårsutbildning:  
x Studenten behöver basårsutbildningen för att få rätt 

behörighet till en högskoleutbildning. 
x Studenten är osäker på sin studieförmåga efter exempelvis 

ett längre eller kortare studieuppehåll. 
x Studenten vill öka sina möjligheter att komma in på en 

önskad högskoleutbildning genom att höja sina betyg 
och/eller använda garantiplats. 

III. METOD 
Studiens resultat grundar sig på statistik i form av tillgänglig 

offentlig statistik kompletterad med en enkätstudie. Dessutom 
har intervjuer genomförts på tre högskolor som har 
basårsverksamhet. Enkätstudien gjordes för att komplettera och 
delvis även bekräfta den offentliga statistiken från främst UHR. 
Alla högskolor som enligt antagningsstatistiken anordnar 
basårsverksamhet deltog i enkätundersökningen.  

I syfte att noggrannare studera vissa utvalda lärosäten har 
intervjuer genomförts med representanter från tre högskolor: 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Linköpings Universitet 
(LiU) och Högskolan Väst (HV). Urvalet gjordes för att kunna 
exemplifiera och kontrastera snarare än att försöka generalisera. 
KTH valdes bl.a. för att det är Sveriges största basår i form av 
antal studenter. LiU har i sin tur ett medelstort basår som inte 
förändrats nämnvärt i storlek under de senaste åren och har valt 
att inte anta studenter som redan har den behörighet som 
erbjuds via basåret. HV har ett förhållandevis litet basår, är en 
mindre högskola och har de senaste åren samarbetat med lokala 
Komvux för att kunna anordna basårsutbildning på fler orter. 

Som bakgrundsmaterial har ett stort antal rapporter och 

 
Fig. 1.  Utveckling av antalet antagna basårsstudenter 1992-2015 [HSV & 
UKÄ]. Könsfördelningen för de tre blå staplarna går inte att få fram via central 
statistik. 
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tidigare undersökningar utnyttjats, i synnerhet årsrapporter från 
Högskoleverket/Universitetskanslersämbetet och från NOT-
projektet.  

IV. RESULTAT 

A. Basårsverksamheten på tre olika högskolor 
Nedan följer en kort beskrivning av basårsverksamheten på 

de tre högskolor som har specialstuderats i studien. 
HV: Högskolan Väst i Trollhättan antog HT15 116 personer 

till basårsutbildningar [7]. Lärosätet arrangerar basårs-
utbildning både i egen regi och tillsammans med Komvux i 
Uddevalla och Lysekil. Ett samarbete där Komvux håller i 
merparten av utbildningen men där studenten efter avklarat 
basår får en garantiplats till högskoleingenjörsutbildningar med 
lägre söktryck. Högskolan Väst använder sig av något som kan 
definieras som absoluta garantiplatser, där studenter väljer sin 
fortsatta högskoleutbildning utan inbördes konkurrens bland de 
valbara utbildningarna. 

KTH: Kungliga Tekniska Högskolan har Sveriges största 
basårsverksamhet och HT15 antogs 855 studenter till 
basårsutbildningar [7]. KTH erbjuder studenter garantiplatser 
som erbjuds till samtliga ingenjörsutbildningar. Dessa fördelas 
i konkurrens mellan studenterna. KTH har också gjort en 
omfattande sammanställning av studenters prestationer över tid 
och kan verifiera att basårsstudenter klarar sig minst lika bra på 
efterföljande utbildning som studenter från andra 
intagningskvoter. Basårsverksamheten bedrivs på tre olika 
campus; KTH Campus, KTH Södertälje och KTH Haninge. 

LiU: Linköpings Universitet arrangerar basår i Linköping 
och i Norrköping och HT15 antogs 125 studenter till 
basårsutbildningar [7]. LiU antar inte överbehöriga studenter 
med motiveringen att det inte går i linje med utbildningens 
syfte. Studenter konkurrerar om garantiplatser till civilingenjör, 
högskoleingenjör och ett antal naturvetenskapliga kandidat-
program. Garantiplatserna är till en början få men om 
efterfrågan är stor görs plats på utbildningar med lågt söktryck. 

B. Hur hanteras frågan om garantiplatser? 
Som redan nämnts kan förordningen tolkas olika med 

avseende på antagning till den efterföljande utbildningen, dvs. 
de s.k. garantiplatserna. Med anledning av en anmälan mot 
Karlstads universitet fick UKÄ anledning att 2015 göra en 
juridisk tolkning av förordningen [8]. UKÄ gick i huvudsak på 
studentens linje, dvs. studenten hade rätt att börja den 
högskoleutbildning som hen hade som målbild redan när hen 
sökte basårsutbildningen. Detta trots att Karlstads universitet 
under det läsåret bestämde att lägga ner den högskole-
utbildningen. UKÄ menade med andra ord att det var fel av 
Karlstads universitet att anta studenter till en basårsutbildning 
utan att samtidigt anta dessa studenter till en specifik 
efterföljande högskoleutbildning. Vår undersökning klarlägger 
dock att garantiplatssystem av den typ som ärendet gällde har 
existerat åtminstone sedan mitten av 90-talet och är idag den i 
särklass vanligaste metoden för att hantera studenternas 
antagning till den påföljande högskoleutbildningen. 

KTH och LiU har på många sätt mycket snarlika sätt att 

hantera antagningen till den påföljande högskoleutbildningen. 
Basåret erbjuder studenterna garantiplatser på ett brett utbud av 
högskolans olika ingenjörsutbildningar och dessa platser 
fördelas efter avslutat basår på studentgruppen utefter 
studieresultat under basåret dvs. studenterna med bäst resultat 
får ”välja först”. 

HV har i sin tur tillämpat vad vi valt att benämna absoluta 
garantiplatser – dvs. att basåret har garantiplatser på ett utbud 
av olika utbildningar men studenterna konkurrerar inte om 
dessa utan alla elever erbjuds en plats på sitt förstahandsval. 

Vid diskussioner med lärosätesföreträdare har ett system 
med garantiplatser, dvs. den förstnämnda varianten framhållits 
som en bra lösning, både för lärosäte och studenter. För 
lärosätet innebär det dels administrativa fördelar genom att 
tillåta basåret att enbart ha en antagningskod men även en 
möjlighet att ”sälja in” mindre populära utbildningar under 
basårets gång för att på så sätt förhoppningsvis få fler studenter 
att söka sig till dessa efter avslutat basår. För studenterna 
innebär det en möjlighet att skjuta upp valet av 
högskoleutbildning och under basåret få information om de 
olika valmöjligheterna. 

C. Varför anordnar en högskola basår? 
Studien visar att det primärt finns fem anledningar för ett 

lärosäte att arrangera behörighetsgivande förutbildning. Tre av 
dessa har i detta arbete kopplats till någon form av rekrytering.   

Breddad rekrytering  
Första formen är breddad rekrytering som syftar till att 

bredda det urval av studenter som lärosätet kan rekrytera ifrån 
med fokus på minoriteter. Ett exempel är kvinnor till många 
civilingenjörsutbildningar.   

Stärkt rekrytering  
Stärkt rekrytering är rekrytering med fokus på att fylla de 

studieplatser lärosätet har med behöriga studenter utan hänsyn 
till vilka studenter som antas.  

Sötad rekrytering  
Rekrytering via basår med syfte att ta in studenter med så stor 

studiekapacitet som möjligt, trots att man kan in behöriga 
studenter via andra antagningskvoter. I detta fall handlar det 
inte om att ta in studenter till utbildningar med lågt söktryck.  

Flexibel ekonomi  
Som regelverket ser ut för högskoleutbildning idag så måste 

ett lärosäte som tar in studenter till en utbildning garantera 
dessa studenter möjligheten att få läsa hela sin utbildning. Detta 
gör att varje utbildning ett lärosäte erbjuder binder upp en 
mängd pengar i det antal år utbildningen är. För en 
civilingenjörsutbildning betyder det att lärosätet binder upp 
medel i minst 5 år.  

Behörighetsgivande förutbildning får inte vara längre än ett 
år och kommer därför inte att binda upp medel i mer än ett år. 
Ett lärosäte kan då välja att använda basåret som en typ av 
buffert då man har medel över men inte vet om detta överskott 
finns kvar nästa år.  

Samhällsansvar 
En sista anledning som studien har identifierat handlar om en 

känsla om samhällsansvar, att det är viktigt att möjligheten för 
studenter att ”välja om” finns och att basårsutbildning erbjuder 
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denna möjlighet. Detta har möjligen varit en bidragande 
anledning till att vissa högskolor fortsatt att bedriva basårs-
utbildning trots att en hög andel av studenterna efter avslutat 
basår sökt sig vidare till en annan högskola. 

 

V. SLUTSATSER 
Sammanfattningsvis visar studien att basåret är en bra 

verksamhet, primärt för att det stärker rekryteringen till 
lärosätena. Studenter som klarar sig genom basåret är 
förberedda för fortsatta studier och det öppnar möjligheten för 
medborgare att ändra inriktning. Ett behov som till viss del kan 
påvisas genom ett ständigt stigande söktryck. 

Under lång tid har basårsutbildning lämnats utan utvärdering 
då det hamnat mellan Skolverket och HSV/UKÄ. Detta har 
skapat ett hålrum där högskolor kunnat utveckla basåret efter 
eget tycke och smak. Trots detta har basårsutbildning i stort inte 
ändrats. Tekniska och naturvetenskapliga basår är fortfarande 
det största inslaget.  

Garantiplatssystem är det vanligaste sättet att hantera 
antagning till efterföljande utbildning och i hög grad accepterar 
lärosäten varandras basårsutbildningar för behörighet till högre 
utbildning. Men rättsfallet på Karlstads universitet har visat på 
problem med dagens system och att förordningen om behörig-
hetsgivande förutbildning behöver både uppmärksamhet och 
uppfräschning.  
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Abstract—This paper discusses the use of learning analytics in 

virtual and blended learning environments. We take a course 
given in a 100% web-based format as an illustrative example of 
the potentials and pitfalls of learning analytics. More precisely, 
we monitored and analyzed student data on attendance of pre-
recorded lectures, attendance of synchronous sessions, on-line 
quizzes activities, feedback on and rating of the pre-recorded 
lectures and finally the discussion fora. We demonstrate that, 
despite the expected benefits of learning analytics to improve 
students’ learning, large efforts with respect to the integration of 
various IT systems are necessary. We conclude that the ease-of-
use of the learning analytics modules of such IT systems is a 
prerequisite for bringing learning analytics to a mature state. 
This will also make data cross-correlation possible, and will lead 
to more reliable assessments of students’ learning. 
 

Index Terms—Engineering education, learning analytics, on-
line teaching, flipped classroom 

I. INTRODUCTION 
HE increased use of information technology (IT) in 

education enables teachers, learners and administrators to 
collect and analyze large amounts of data on students’ 
activities and their learning contexts. Learning analytics is the 
attempt to utilize such data and is often defined as: “the 
measurement, collection, analysis and reporting of data about 
learners and their contexts, for purposes of understanding and 
optimizing learning and the environments in which it occurs” 
[1]. Although learning analytics has been pointed out as a 
promising technique for improving students’ success [2], a 
vast amount of data monitoring the students’ activities is 
generated. The processing of these data and most importantly 
the extraction of meaningful information in order to benefit 
learners and faculty become two crucial aspects [3]. 

In this paper, we reflect on the usefulness of the data as 
formative feedback (monitoring student learning) and 
summative feedback (evaluating student learning) for 
improving students’ success and the course quality. The paper 

Manuscript received October 26, 2015.  
C. Demazière is with the Division of Nuclear Engineering, Department of 

Applied Physics, Chalmers University of Technology, SE-412 96, 
Gothenburg, Sweden (phone: +46-31-772 3082; fax: +46-31-772 3079; e-
mail: demaz@ chalmers.se).  

C. Stöhr is with the Division of Engineering Education Research, 
Department of Information Technology, Chalmers University of Technology, 
SE- 412 96 Gothenburg, Sweden (e-mail: christian.stohr@chalmers.se). 

T. Adawi is with the Division of Engineering Education Research, 
Department of Information Technology, Chalmers University of Technology, 
SE- 412 96 Gothenburg, Sweden (e-mail: adawi@chalmers.se). 

also addresses the benefits and pitfalls of learning analytics, 
and the future challenges. A course given by the first author in 
a purely virtual learning environment is taken as an illustrative 
example of the strengths and weaknesses of learning analytics. 

II. METHOD 
The course analyzed hereafter is an applied physics course 

given to master students at Chalmers University of 
Technology. It includes pre-recorded lectures available for on-
demand viewing – referred to as webcasts in the following –, 
tutorials live-broadcasted with synchronous interactions 
between the students and the teachers; on-line quizzes 
embedded in the webcasts, focusing on conceptual 
understanding; the possibility to pose questions to the teachers 
while watching the lectures; easy and rapid rating of the 
lectures and the possibility for students to provide more 
specific feedback on the lectures; regular synchronous wrap-
up sessions designed to address the students’ needs (just-in-
time teaching [4]) and based on the input from the students; 
and discussion fora. The course is using a non-traditional 
flipped classroom concept, since the teachers and students 
never meet face-to-face. The rationale behind the choice of 
this format is explained in earlier publications (see [5] and 
[6]). 

Regarding the IT set-up, the course is hosted on a learning 
management platform called Ping Pong developed by Ping 
Pong AB, Sweden [7]. This platform is used as an entry portal 
to all electronic resources in the course.  In addition, Ping 
Pong is utilized for managing the on-line quizzes, the rating of 
the webcasts, the feedback on the webcasts, and the discussion 
fora. The webcasts are recorded and broadcasted (for on-
demand viewing exclusively) using Mediasite, developed by 
Sonic Foundry Inc., USA [8]. Finally, the wrap-up and 
tutorials are live-streamed, as well as recorded for later on-
demand viewing, using Adobe Connect, developed by Adobe 
Systems Inc., USA [9]. Ping Pong, Mediasite, and Adobe 
Connect all offer the possibility to monitor students’ activity, 
even if the level of detail of the available data significantly 
differs between the three platforms. 

III. RESULTS 
In remaining parts, we present key categories of the 

retrievable data and discuss their usefulness for monitoring the 
students’ activities and learning progress as well as evaluating 
the quality of different course components. 

Using Learning Analytics in Virtual Learning 
Environments 

C. Demazière, C. Stöhr, and T. Adawi 
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A. Attendance of the webcasts 
The monitoring of the use of the webcasts by Mediasite is 

rather detailed and the generation of data for later post-
processing is a straightforward and easy task. The plentiful of 
data nevertheless requires expert judgment in the extraction of 
meaningful information from those. 

As illustrative examples, the number of views per user and 
the time watched per webcast are presented below. The course 
is based on 29 pre-recorded webcasts of various durations. 
The number of views per user was determined as the ratio 
between the total number of views and the number of users, 
both quantities being evaluated per webcast and directly 
available from Mediasite (Fig.  1). These data can be analyzed 
for outliers. Webcasts with unusual many views per user 
might indicate either that some webcasts were of particular 
interest to the students or that some webcasts were more 
difficult to comprehend and thus required the students to 
watch them a multiple number of times. A very low number of 
views might point at a problem with the on-line viewing 
system. Thus, these data serve as an alarm system that 
nevertheless needs to be cross-correlated with additional data 
to be meaningful. 

 
Fig.  1. Number of views per user and webcast. 
 

B. Active and inactive students 
As is customary in virtual learning environments, the 

number of students enrolled in the course is far higher than the 
number of students dedicated to follow the course in its 
entirety and to get the credit points for the course. In the 
present course format, the students could either decide to 
engage with the course activities to get the credit points for the 
course. Or, they could decide to only attend the webcasts 
without getting credit points. The students in the first category 
will be referred to as active users/students, and those in the 
second category as inactive users/students. The students who 
decided to work to get the credit points but gave up during the 
course are also categorized as inactive. In order to make a fair 
assessment of the potentials of learning analytics, 
distinguishing between the active and inactive students is 
highly desirable. Fig.  2 presents the watching time per 

webcast and user for the different webcasts, and for each of 
the two categories of students. This time is calculated by 
dividing the active, respectively inactive, students’ watching 
time for each webcast with the duration of each webcast and 
with the number of active, respectively inactive, students. 
Each of these data sets is available from Mediasite. 

This measure can be used to categorize the students into 
either active ones or inactive ones. In addition, one can check 
whether the active students do actually follow a sufficient 
extent of the course lectures. In the ideal case, active students 
should have a watching time per webcast and user at least 
above unity. Course quality feedback can also be inferred 
from the measure reported in the figure. The significant drop 
in the watching time for the inactive students could 
demonstrate either that the lectures did not correspond to what 
these students were looking for or that the lectures required a 
too large effort in time/work for this audience. A re-design of 
the lectures for this category of students would thus be 
desirable. Monitoring the watching time of active students can 
be used to detect exceptionally difficult webcasts. For 
example, the outliers in Fig.  2 (webcasts #3 and #23) are a 
demonstration of such an effect, which might require a re-
design of those webcasts and/or the assignments.  

 
Fig.  2. Watching time per webcast and user across webcasts. 
 

C. Viewing trends along the webcasts 
In addition to the number of views per webcast as a whole, 

Mediasite also monitors the number of views along each 
webcast, thus allowing getting first-hand information about 
students’ activity for the different parts within each video. 
However, as serious limitation we experienced thereby that the 
extended (but default) data output from Mediasite is 
aggregated and does not allow monitoring at the individual 
student’s level. As a consequence, interpreting these data 
directly might lead to erroneous conclusions, since the number 
of views per webcast is significantly dropping along the 
course due to the inactivity of some students (see previous 
section). In order to compensate for this error we applied a 
renormalization procedure (Fig.  3) and normalized the 
number of views to the number of users for each of the 
individual webcasts. 
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As can be seen from Fig.  3, the calculated quantity tends to 
show that students’ activity is higher at the beginning of the 
webcasts. This is particularly true for the first webcasts within 
the course, where more students are following the videos. 
Different plateaus within the different webcasts exist, with 
decreasing trends in between. Such plateaus are best visible 
during the long webcasts, and the jumps between two 
consecutive plateaus within a given webcast seem to 
correspond to when the students are asked to answer given 
questions in the on-line quizzes. The calculated quantity could 
thus be used as a means to assess the effect of the on-line 
quizzes on the webcasts views, although more analysis using 
data triangulation would be necessary to confirm this finding. 
Again, this measure can be used to detect possibly more 
difficult parts of given webcasts, which would require a re-
design of those specific webcasts. However, because of the 
large amount of necessary manual data processing of the 
Mediasite output to generate meaningful information, using 
this measure during the course is hardly achievable, unless 
automated scripts are created for that purpose. In addition, 
because of the richness of the data, a simple enough measure 
is not easy to derive. 

 
Fig.  3. Number of views normalized to the number of users across webcasts. 
Vertical dashed lines delimit each of the 29 webcasts. 
 

D. Attendance of the synchronous sessions 
The monitoring of the synchronous sessions, devoted to the 

wrap-ups and tutorials, was performed using the data available 
from Adobe Connect. The amount and quality of the data is 
far less rich than what Mediasite offers, and thus only very 
basic data analytics can be applied in the case of the 
synchronous sessions. The extraction of data from Adobe 
Connect is far from user-friendly, especially when attempting 
to relate the monitored activities to the actual sessions, either 
live-broadcasted or watched on-demand. Fig.  4 gives an 
account of the attendance of the live-broadcasted sessions, 
categorized into wrap-up sessions and tutorials. The first 
wrap-up session is an introductory session to explain and 
present the web-format of the course, and there is thus no 
corresponding tutorial. For the second chapter of the course, 2 
tutorials were organized, whereas only one wrap-up session 

was given. 
Due to the lack of details in the data monitored by Adobe 

Connect, the only formative feedback that we could gather lies 
with an easy detection of the active students, i.e. students 
dedicated to work on the different course moments and to get 
the course credits. Altogether, very little information can be 
gained without additional monitored data and triangulation. 

 
Fig.  4. Attendance of the live synchronous sessions. 
 

E. On-line quizzes activities 
The monitoring of the on-line quizzes was performed using 

Ping Pong. The quizzes were designed such that the students 
could take them an unlimited amount of times, with Ping Pong 
giving the percentage of questions answered correctly as 
feedback to the students. The extraction of data is a laborious 
process, since meaningful information can only be viewed at 
the individual student’s level and all gathering of data has to 
be done manually. Fig.  5 gives an account for all respondents 
to the quizzes and their success rate, whereas Fig.  6 represents 
the amount of times the active students took the quizzes before 
either getting the correct answer or giving up. 

The data presented in these two figures can be used for 
formative feedback as a means to check whether the course 
concepts were properly understood by the students. If not, the 
teachers have the possibility to spend some extra time in the 
wrap-up sessions on further explanations of those concepts. 
The analysis of the answers to the quizzes is thus of very high 
importance for adapting the wrap-up sessions according to the 
students’ needs. In addition, information about how the 
students answered the quizzes multiple times provides 
meaningful information about the students’ understanding. 
The progression towards the right answers between two 
successive iterations can be used for analyzing the students’ 
learning process. In addition, systematic progression paths to 
the wrong alternatives among students are a demonstration of 
either difficult concepts or badly designed questions. In either 
case, a re-design of the corresponding course contents and/or 
quizzes is required. 
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Fig.  5. Success rate and number of respondents to on-line quizzes across 
webcasts. 

Fig.  6. Number of attempts to get correct answers to the on-line quizzes 
across webcasts for the active students only. 

F. Feedback on and rating of the webcasts 
After each webcast, Ping Pong was used to offer students 

the possibility to provide feedback on the webcasts in form of 
free text. They were asked to indicate what the worst and best 
features of the webcasts were, as well as suggestions for 
improvements. In addition, they were asked to rate the 
webcasts on a 5-item Likert scale ranging from “not good” to 
“very good” (Fig.  7). 

The feedback provided by the students constitutes a 
fundamental source of information for designing the wrap-up 
sessions and adapt them to the students’ needs, and thus 
represents the richest resource for formative feedback and 
course evaluation. Even though the activity was done on a 
voluntary basis, most of the students took the time and made 
the effort of answering the simple questionnaires for each 
webcast. The comments made by the students are very 
valuable for easily identifying how the course contents and the 
corresponding webcasts need to be modified in the following 
occurrences of the course. 

Fig.  7. Number of respondents to the feedback on/rating of the webcasts, 
together with the results of the rating across webcasts. 

G. Monitoring of the discussion fora 
Discussion fora were set-up using Ping Pong, with one 

forum per home assignment. The fora were created with the 
objective to promote and ease students’ interactions between 
themselves, despite the virtual environment of the course and 
the remote locations of some students. The monitoring of the 
discussion fora by the teachers provides valuable information 
to follow-up students’ comprehension and to gather formative 
feedback. If the teachers realize that the students get stuck on 
a home assignment or follow an erroneous path, the teachers 
have the possibility to intervene. The monitoring of the 
discussion fora can also be used for course evaluation, when 
for instance the teachers realize from the students’ posts that 
the design of the home assignments could be improved. In 
terms of learning analytics nevertheless, it is difficult to 
establish an easy-to-use quantitative measure associated to the 
forum.  

IV. DISCUSSION AND CONCLUSIONS

This paper presents an attempt to assess the usefulness of 
learning analytics as for monitoring, evaluating and improving 
students’ learning and the quality of a course given in a purely 
virtual environment. Final course evaluations are often 
incomplete for such a purpose. The conclusions presented in 
this paper can be partially extrapolated to flipped classroom 
set-ups. 

A large amount of data can be gathered from the various IT 
solutions used in such courses. These data represent a valuable 
source of information to the teachers for monitoring students’ 
progress and for adjusting the teaching accordingly.. 
Nevertheless, drawing conclusions on students’ learning 
seems to still be hazardous for three main reasons. First, the 
data recorded by the different IT systems are in some 
occurrences not properly defined, thus rendering their 
interpretation by the teachers difficult. Second, some IT 
systems offer very limited monitoring, with sometimes very 
tedious data extraction possibilities. Finally, and most 
importantly, using data generated by various IT systems used 
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in a single course makes it difficult to cross-correlate them. 
Cross-correlation of data is a key aspect of learning analytics 
in order to gain reliable information on students’ learning. The 
lack of proper system integration and ease of use of the data 
between the different IT solutions used represent a clear 
limitation. Learning analytics, despite its large potential 
benefits, suffers from such limitations. Further developments 
in the monitoring of students’ activities are required in order 
to make learning analytics a mature technique. For that 
purpose, universities should have long-term deployment 
projects, so that the retained IT solutions can be solidly 
established and cross-integrated. 
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Tema: 
Programutveckling 

Typ av bidrag: 
Presentationen beskriver en utveckling av tre utbildningsprogram som fokuserar på 
kvalitetshöjning genom lärcentrerad undervisningsplanering, progression mellan kurser och 
samverkan mellan program nu håller på att implementeras inom utbildningsområdet ASAM 
(Arkitektur och Samhällsbyggnad) på Chalmers. 

Bakgrund: Varför har förändringen gjorts? 

Efter en 5-årig process började i höstas de första studenterna på nya utbildningar inom 
Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Nystarten som genomförs gäller de första tre åren och 
ersätter de utbildningar som idag benämns Väg och vattenbyggnad, civilingenjör, 
Byggteknik, högskoleingenjör samt Affärsutveckling och Entreprenörskap inom byggteknik. 

En stor förändring är att flera kurser kommer att samordnas mellan programmen. Under de 
första två åren samläser högskoleingenjörsstudenterna och civilingenjörsstudenterna mycket. 
Även AE-studenterna (Affärsutveckling och Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik) 
samläser med ingenjörsstudenterna i ett antal kurser.  
Till det tredje året gör ingenjörsstudenterna ett profilval mot en tydlig yrkesinriktning. För de 
studenter som valt att studera till civilingenjör finns mastersprogram som bygger vidare på 
profilerna. Inriktningarna har delvis tillkommit för att möta och tillgodose byggbranschens 
önskemål och efterfrågan av ingenjörer. 

Kontinuerligt görs större eller mindre förändringar av program och kurser för att möta 
branschens, samhällets och studenters förändrade behov. Detta för att anpassa dem till den 
aktuella expertkunskap som finns hos lärarkollegiet och utveckla nya pedagogiska metoder 
som bland annat är anpassade efter dagens teknik. 

127

mailto:caroline.ingelhammar@chalmers.se
mailto:patrik.hostmad@chalmers.se
mailto:suneson@chalmers.se


Utbildningsområdesledare och programansvariga m.fl. gjorde 2010 bedömningen att det var 
dags för att göra en ordentlig nyutveckling av programmen inom samhällsbyggnadsområdet 
för att få program som är rustade för framtiden och för att nå högre kvalitet. De gamla 
programmen fick alla bedömningen ”hög kvalitet” och i den nationella utvärdering som 
gjordes år 2012.  Vi vill nå längre och siktar på ”mycket hög kvalitet” i framtida utvärderingar. 

Programansvariga m.fl. ville därför införa en utbildning med delvis nytt innehåll och nya 
progressioner mellan kurser, nya pedagogiska moment, nya angreppsätt och utnyttja 
samläsning mellan studentgrupper där det är lämpligt. Det är generellt svårt att åstadkomma 
större förändringar på ett bra sätt genom att lappa och laga i befintliga program. Att börja 
från ett blankt papper har därför varit en förutsättning för att lyckas med den 
genomgripande förändringen. 

Förändringsprocessen – hur började det och vad var ambitionen? 

Tidigare programansvarig på Väg-och vatten, Mihail Serkitjis, (idag 
utbildningsområdesledare, UOL inom ASAM) hade länge funderat och på en 
utbildningsmodell som byggde på tre års grundutbildning som ger en allmän 
högskoleingenjörsexamen. Efter grundutbildningen skulle sedan möjlighet ges att 
specialisera sig inom något område eller att praktisera sin grundläggande examen som 
högskoleingenjör på ett företag. Tanken var att efter några års arbetslivserfarenhet skulle 
högskoleingenjören kunna återvända till Chalmers för att läsa en specialistutbildning inom 
något masterprogram och erhålla en civilingenjörsexamen. 

En annan ambition vid starten var ”en ingång och tre utgångar”, dvs en gemensam antagning 
med gemensamma antagningskrav och därefter val inom programmet/programmen som 
leder till olika examina, detta med möjlighet att växla spår under resans gång. Eftersom AE-
programmet skiljer sig mest från högskole- och civilingenjörsprogrammen insåg man tidigt i 
processen att det var enklare sagt än gjort. Med hänsyn till olika förkunskapskrav för att söka 
till de tre programmen, tanken med att bland annat tillämpa matematik, fysik och kemi som 
ingenjörsstudenterna läser parallellt med typiska ingenjörskurser samt olika progression 
mellan kurser skiljer sig åt i olika program, så föll detta förslag.  

Programansvarig för högskoleingenjör inom Samhällsbyggnadsteknik ifrågasatte också 
utbildningens särart. Hur ska man kunna locka presumtiva studenter att välja att läsa 3 år till 
högskoleingenjör istället för 5 år till civilingenjör när utbildningen ser nästan likadan ut fast 
högskoleingenjörerna läser lite mindre av allting? Högskoleingenjörerna får inte bli lillebror 
till civilingenjörerna. Därför beslutades i ett tidigt skede att vi erbjuder tre ingångar och tre 
utgångar med möjlighet till samläsning där det är möjligt och relevant.  
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Enligt Ruth Graham1 föranleds en förändring ofta av en kris. Viktigt i förändringsarbetet är att 
man har ledningen med sig och att det finns resurser i form av pengar och engagerad 
personal för att förändringen ska lyckas. När projektet – som fick namnet ”Omstart 
Samhällsbyggnad”- startade fanns inget av detta.  

x Vi hade tre populära utbildningar med högt söktryck
x Under de två första åren av detta femåriga projekt visade Chalmers ledning

svagt intresse – för att inte säga ointresse
x Inga pengar fanns avsatta för projektet
x Berörd personal var ointresserade och till börja med trötta på ytterligare en

omorganisation och förändring av bra och populära utbildningar

Förutsättningarna att börja driva en så omfattande förändringsprocess var med andra ord 
inte de bästa. Trots det fortsatte projektarbetsgruppen att försöka utveckla en 
programstruktur med bra innehåll, en röd tråd och progression mellan kurser utgående från 
UKÄ:s krav på lärandemål för de olika utbildningarna.  

Organisering, syfte och mål med förändringsarbetet 

Programutvecklingsarbetet har bedrivits under fem års tid av en projektgrupp bestående av 
Programansvariga, Utbildningsområdesledare, Viceprefekten för Bygg och Miljöteknik, 
Pedagogisk utvecklingsledare m.fl. Lärarkollegiet har varit brett engagerat i 
utvecklingsarbetet och avstämningar har kontinuerligt gjorts med branschen och studenter. 

Vilka kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor, värderingsförmågor och 
förhållningsätt ska en högskole-, civilingenjör respektive affärsutvecklare inom 
Samhällsbyggnadsteknik ha efter avslutad utbildning? 

Under hösten 2012 pågick ett stort arbete med att utvärdera alla ingenjörsutbildningar i 
Sverige. Programansvariga fick i uppgift att se över sina program och göra en självvärdering. 
Detta blev en möjlighet att analysera vad tanken bakom programmet var och hur det var 
uppbyggt.  
Även om vi hade tre populära program med högt söktryck och som i slutbedömningen fick 
betyget ”hög kvalitet” så saknades en tydlig röd tråd.   
Det stärkte ytterligare visionen om att skapa en modern utbildning med nya pedagogiska 
metoder och med inslag av generiska färdigheter men där kärnan fortfarande är teknik. 

Målet var att skapa en ny utbildning med tydlig progression mellan kurserna där man utgick 
från översikt och helhet för att sedan successivt gå till detaljnivå. Studenten skulle få en god 
uppfattning varför olika delar läses och hur de bidrar till helheten.  

1) Ruth Graham har arbetat som oberoende konsult inom ingenjörsutbildningar och teknikdrivna företag sedan 2008.  Med 18
års yrkeserfarenhet inom teknik och ingenjörsutbildningar är en stor del av hennes arbete är inriktat på att främja förändring i 
den högre utbildningen i hela världen.
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En annan anledning att förändra utbildningarna var byggbranschens efterfrågan på vilka 
ingenjörer det finns behov av. Kritik har framförts att i dagens utbildningar ligger mycket 
fokus på nybyggnation av hus/byggnader samtidigt som det saknas både civil- och 
högskoleingenjörer inom infrastruktur och anläggning i många år framöver. En ytterligare 
frågeställning är hur vi tar tillvara på det redan byggda beståndet? Kurser i renovering och 
ombyggnad, drift och underhåll är idag i princip obefintliga. 

Syfte 

Det inledande arbete som, bl.a. omfattade workshops med lärarekollegiet, ledde till att 
följande övergripande syfte formulerades för de tre programmen som skulle utvecklas. 

Utbildning i Samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers har som övergripande syfte att ge 
studenterna förutsättningar att  

• utveckla och förvalta samhällets byggda miljö på ett ansvarfullt och långsiktigt
hållbart sätt.

• belysa samhällsbyggnads- processens olika skeden inklusive drift, utvärdering och
utveckling av befintliga byggnader, anläggningar och system.

• Programmet fokuserar på teknik och teknikens organisation inom
samhällsbyggnadsområdet.

• Utbildningen vilar på vetenskaplig och professionell grund

• Efter genomgången utbildning har studenten, beroende på profilering, förvärvat den
kompetens som erfordras för att utforma, producera och förvalta byggnader,
anläggningar och system.

Strategier och metoder 

För att nå syftet och för att uppfylla de krav som högskoleförordningen ställer på respektive 
examina så utarbetades strategier och metoder för hur utvecklingsarbete skulle fortskrida. 
För att nå målet med förbättrade program och bättre kvalitet har vi arbetat utifrån 
högskoleförordningens examensmål (nationella förordningen med regler för civilingenjörs- 
resp. högskoleingenjörsexamen) för att säkerställa att alla mål nås inom programmen. 
Arbetet har drivits systematiskt med CA, CDIO och AIL.  

CA (Constructive Alignment) eller Lärcentrerad undervisningsplanering betyder att arbetet 
utgår från programmålen för att designa syftet med varje kurs. Vilka kunskaper och 
förståelse, färdigheter och förmågor, värderingsförmågor och förhållningssätt ska studenten 
ha uppnått efter avslutad kurs? Utifrån dessa mål tas lärandemål fram och lärandeaktiviteter 
designas för studenterna. Studenternas lärandeprocess är i centrum i planeringen.  
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CDIO-konceptet (Conceive — Design — Implement — Operate) går ut på att anpassa 
utbildningen så att den bedrivs mer ”ingenjörsmässigt”, d v s problembaserad undervisning - 
"learning by doing" så att studenten redan under utbildningen skall lära sig att agera och 
tänka som en ingenjör.  

AIL (Arbetslivsintegrerat lärande) syftar till ett utbyte mellan högskolan och näringslivet där 
t.ex. ingenjörer från byggbranschen medverkar i kurser och studenterna arbetar med verkliga
projekt. Detta för att få en större verklighetsanknytning, höja kvalitén i utbildningen och att 
öka anställningsbarheten hos studenterna. AIL ska öka intresset och förståelsen som 
genererar fler motiverade studenter som slutför sin utbildning och medverkar till en ökad 
genomströmning. 

Arbete pågår med inventering av företagskontakter som finns idag samt att hitta nya 
intressanta företag/organisationer att skapa kontakt med. Viktigt är att långsiktighet byggs 
upp så att dessa kontakter inte enbart blir personberoende. 

Ytterligare förbättring av kvalitén är kopplingen mellan matematikkurser och 
tillämpningskurser i programmen. Idag är matematiken en stötesten för många studenter och 
många förstår inte sambanden mellan ingenjörsämnen och matematik. Att placera 
matematikkurser i samma läsperioder eller i anslutning till de tillämpningskurser där 
matematiken används kommer att öka förståelsen och studenterna kommer att förstå vikten 
av att ha goda matematiska kunskaper.  

Vad utmärker och kännetecknar de nya programmen? 

Efter fortsatt utvecklingsarbete så utkristalliserade följande översiktliga programstruktur: 

Åk 1: Helhetsperspektiv och grunder. 

Åk 2: Programspecifik påbyggnad. 

Åk 3: Profilering inom vald profil. 

Åk 4–5: Mastersprogram för civilingenjörerna. 

De nya programmen fokuserar på delen i helheten där studenten ska få en god uppfattning 
om varför olika delar läses och hur de bidrar tillhelheten och hur man hanterar frågor på 
systemnivå. Det är även visst fokus på icke tekniska aspekter som regelverk, intressenter, 
politik, hållbar utveckling, samhällsutveckling i stort, sociala frågor mm och hur hänsyn tas till 
dessa och hur de påverkar de möjliga lösningarna.  

Det finns även moment i kurserna som ger mer generella grunder inom naturvetenskap och 
matematik samt utvecklar generell förmåga och färdighet, värderingsförmåga och 
förhållningssätt som är nödvändiga vid yrkesutövning som ingenjör. De nya programmen har 
precis som de gamla sin kärna i de tekniska ämnena – men paketeringen ser annorlunda ut. 
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I årskurs tre sker en tydlig profilering inom någon av profilerna 

– Infrastruktur och anläggning
– Byggnader och anläggningskonstruktioner
– Projekt- och produktionsledning
– Förberedelse för generellt masterprogram med samhällsbyggnadsteknisk bas (endast

för civilingenjörerna)
– Affärsutveckling och entreprenörskap (endast för de som är antagna till

kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom
samhällsbyggnadsteknik)

Dessa profiler motsvarar de kunskaper och färdigheter som branschen efterfrågat och 
kopplar också tydligt till vissa av mastersprogrammen för civilingenjörerna. 

Samläsning mellan civilingenjörer, högskoleingenjörer och teknologie kandidater 

I projektet har vi tittat på vad respektive studentgrupp behöver i sin utbildning och där 
samläsning har varit lämplig finns gemensamma kurser eller kurser som delvis samläses. 
Samläsningen kan innebära att de tre studentgrupperna. 

– läser samma kurs med samma syfte och lärandemål, om behov finns kan viss
anpassning i lärandeaktiviteter för att på bästa sätt stötta respektive grupp att nå
målen,

– studentgrupperna läser olika kurser men vissa moment i kurserna samläses, och
– studentgrupperna läser olika kurser med samarbetar med olika kompetenser i ett

gemensamt projekt.

Hur samläsningen organiseras rent praktiskt är upp till kursansvarig lärare och examinator. 
Det kan betyda föreläsningar i storklass, föreläsning i mindre parallella klasser, workshops 
och handledning i många mindre grupper, osv. Föreläsning i en storklass där en/få lärare når 
många studenter vid ett tillfälle frigör mer resurser för att arbeta med andra lärandektiviteter. 

Vad innebär det faktum att programmen är nya och var befinner vi oss idag? 

Idag är programstrukturen klar för årskurs 1 och 2, medan arbete fortfarande pågår med 
strukturen på profilerna i åk 3. I årskurs 1 finns färdiga kursplaner och lärandeaktiviteter som 
har börjat tillämpas från och med hösten 2015. Parallellt intensifieras just nu arbetet med att 
fastställa de sista detaljerna i kursplaner för årskurs 2. På detta sätt fortsätter 
utvecklingsarbetet i de högre årskurserna parallellt med att programmets första år 
genomförs. 

Förnyelse och kvalitetshöjning ska uppnås genom bland annat tydligare koppling mellan 
utbildningens innehåll och examensmål. Strävan att förbättra utbildningarna sker genom att 
utgå från examensmålen, vilka formuleras till lärandemål och fastställande av examination 
och därefter ta fram lämpliga lärandeaktiviteter.  

132



De nya programmen, kurserna och deras moment är nyligen genomarbetade och utvecklade 
varför de kan förväntas genomsyras av väl genomtänkt struktur, innehåll och pedagogik. 
Utvecklingsarbetet har också lett till ett ännu större driv och engagemang hos lärarkollegiet 
som vi hoppas sprider av sig i både de gamla och de nya programmen. Samtidigt kommer 
programmen och kurserna att ges för första gången varför erfarenheten om hur dessa 
fungerar i praktiken är begränsad. En kontinuerlig avstämning med lärare och studenter 
kommer att göras för att säkerställa att programmet, kurserna och momenten fungerar med 
tanke på organisation, information och arbetsbelastning. 

Start av de nya utbildningarna – erfarenheter hittills 

Hösten 2015 startade första årskursen av de nya programmen inom Samhällsbyggnadsteknik 
på Chalmers. Studenterna i civil- och högskoleingenjörsprogrammen samläser ”Inledande 
matematisk analys” och AE-studenterna läser ”Grundläggande fysik, kemi och akustik”.  
Kursen ”Byggnaders funktioner och utformning” är en stor introduktionskurs på 9 hp, varav 3 
hp är CAD (lärsekvens ingenjörsmetodik) där de tre programmen, cirka 260 studenter 
samläser.  
Kursen ska introducera studenten till byggsektorn och dess aktörer och behandlar 
frågeställningar kring byggnaders konstruktion, funktion, och tekniska lösningar. Kursen 
bidrar till helhetssyn och systemtänkande. Kursen ska också introducera byggnadens bärande 
system, klimatskal, samt olika installationer i byggnader som erfordras för värme, ventilation, 
el och vatten.  
Lärsekvenserna information och kommunikation, ingenjörsmetodik, samt hållbar utveckling 
introduceras i kursen, vilket bland annat ska ge studenterna goda grunder i att tolka och 
producera ritningar/BIM modeller, tekniska dokument och beskrivningar, samt ge en 
grundläggande förståelse för faktorer som bidrar till ett hållbart samhälle.  

Kursen var mycket välplanerad. Många inblandade lärare och aktörer har samverkat för att 
uppnå de lärandemål som finns. Logistiskt sett har löpt på med förvånansvärt lite problem. 
Förutom den vanliga kursutvärderingen så har en mittperiodsutvärdering gjorts i samarbete 
mellan Programansvariga och studenter. Det som framkom var bl a att mikrofon bör 
användas vid föreläsning i storsal. Kopplingen mellan de olika delarna i kursen bör förtydligas 
och sammanfattas i inledningen av ett nytt område så att den röda tråden uppfattas. Mer 
struktur på kurshemsidan efterfrågas också.  
AE-studenterna känner sig lite exkluderade och upplever att föreläsare bara talar till 
ingenjörsstudenterna. Med tanke på att en del av dessa studenter inte har naturvetenskaplig 
bakgrund har Programansvarig för AE-kandidatprogrammet planer på att med start nästa år 
erbjuda de antagna studenterna sjävstudier på sommaren och stödjande föreläsningar i 
veckorna innan kursstart.  

Hur har resan varit? 

All förändring kräver merarbete och tar tid och kraft. Varför förändra något som idag 
fungerar och är populära utbildningar? Dessa frågor väckte stort motstånd till att börja med. 
Det var inte så många år tidigare som den stora omorganisationen i samband med 
Bolognaprocessen genomfördes på Chalmers och precis hade börjat ”sätta sig”. 
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Under 2009-2010 hade dessutom utbildningsområdet EDIT (Elektro Data och IT) försökt att 
göra en omstart av sina utbildningar som var mycket likt projektet ”Omstart 
Samhällsbyggnad” Det innebar att Chalmers fem utbildningar inom elektro-, data- och IT 
skulle omformas till två som skulle utveckla ingenjören i två steg - först till högskoleingenjör 
och för studenter som sedan ville kunna läsa vidare till civilingenjör. Det ansågs att Chalmers 
behövde utveckla och förnya utbildningarna med hänsyn till nya utmaningar och krav i 
omvärlden, att det var angeläget att förenkla och samordna kursutbudet. Närmare kontakt 
mellan lärare och näringsliv och andra mottagare var viktigt och något som alla 
ingenjörsutbildningar behövde fokusera mer på. En tydlig ingenjörsmässig progression med 
CDIO-inspirerad pedagogik, en större integration mellan kurser inom programmen, att 
teoretiska moment kombineras med problembaserade kurser.  

Med andra ord – mycket likt projektet ”Omstart Samhällsbyggnad”. Detta förslag fick inte 
gehör hos Chalmers styrelse utan lades ned. Det ansågs att man kan förnya utbildningarna 
ändå. Man behövde inte införa en gemensam utbildningsstruktur för högskole- och 
civilingenjörer.
Att finansieringen av projektet var oklart samt avslag av EDIT:s försök till omstart innebar ett 
stort motstånd och skepticism hos lärare, ledning och medarbetare även inom andra 
utbildningsområden på Chalmers. Det rådde stor tröghet i engagemanget hos väldigt många 
personer. 

De aktörer som drev processen var dock fast övertygade om att inte ge upp utan att driva 
processen vidare. Det som är bra idag kan bli ännu bättre. Målet var att i nästa utvärdering 
uppnå betyget mycket hög kvalitet på våra utbildningar inom huvudområdet 
Samhällsbyggnadsteknik. 
De dominerande aktörerna valde strategin att hela tiden ha en öppen och iterativ process där 
lärare, studenter och andra avnämare blev informerade och delaktiga i form av 
informationsmöten, workshops och programråd med mera. Många organisationer såsom BI 
(Sveriges Byggindustrier) och KIA (Kompetensutveckling Inom Anläggningsbranchen) tog 
kontakt med projektets styrgrupp för att erbjuda resurser av olika slag. Konceptet som börjar 
med helhetsperspektiv och grunder, påbyggnad och sedan profilering inom Infrastruktur och 
anläggning, Byggnader och anläggningskonstruktioner eller Projekt och produktionsledning 
tilltalade näringslivets representanter. Möten och workshops med olika konstellationer av 
näringslivsrepresentanter gav nya idéer och uppslag till innehåll, arbetssätt och projekt i och 
mellan kurser.  Möjlighet att medverka i processen och att få tycka till bidrog sakta men 
säkert till en acceptans och förståelse för varför denna förändring är nödvändig att 
genomföra.  

Slutsatser 

Under utvecklingsprojektets gång förändrades motståndet och den upplevda trögheten i 
engagemanget. När programansvariga började skicka ut beställningar på kurser till valda 
levererande institutioner under vårterminen 2014 så satte arbetet igång på allvar. Personer 
för olika ansvarsområden såsom ämnesstråk, lärsekvenser och profiler utsågs. Arbetet med 
att skriva programplaner och kursplaner startade parallellt som riskbedömningar och 
utformning av konsekvensanalyser gjordes med tanke på infasning av nytt respektive 
utfasning av tidigare program. 

134



Vår erfarenhet är att det går att starta och bedriva utvecklingsarbete av utbildningsprogram 
utan att ha vare sig en kris, högsta ledningens stöd eller extra ekonomiska resurser. Genom 
att involvera lärarkollegiet, studenter, avnämare och viceprefekter för grundutbildningen 
redan i de tidiga skedena då utvecklingens mål, strategier och metoder formulerades har 
över tid en bredare acceptans vuxit fram. Nu när kursplaner ska registreras och de första 
kurserna ges har vi fått ett lärarkollegium som, genom deltagande i utvecklingsprocessen, 
dels har fått förståelse för programmen övergripande idéer och dels har blivit engagerade i 
pedagogiskt utvecklingsarbete på kursnivå. 

Implementeringen har precis börjat och vi är förberedda på ”barnsjukdomar” under en tid 
framöver. Vår ambition är att modellen med ämnesmässiga progressioner och utformning av 
specialiseringen inom profiler kommer att leda till populära utbildningar med högt söktryck. 
De förnyade utbildningarna säkerställer härmed kravet på nya utmaningar i omvärlden.

Referenser: 

[Ander2014] M. Ander, P. Lundgren och M. Serkitjis, ”Att utveckla utbildningsprogram
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Abstract NU2014, Umeå 8-10 oktober 2014. 

[Höstmad2015] P. Höstmad, C. Ingelhammar och K. Sunesson, ”Ämnesstråks-, lärsekvens- 
och profilansvariga som stöd i programutveckling”, 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges
ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18 – 19 november 2015. 

[Ander2015] M. Ander, P. Höstmad och C. Ingelhammar, ”Hur förmedlas, upprätthålls och 
utvecklas ett utbildningsprograms idé?” KUL2015 Konferens om Undervisning och Lärande
på Chalmers 14 januari 2015. 
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Tre nya program inom Samhällsbyggnadsteknik har varit och 
är under utveckling på Chalmers och hösten 2015 började de 
första studenterna. Programmen ersätter Väg- och 
vattenbyggnad, civilingenjör, Byggteknik, högskoleingenjör samt 
Affärsutveckling och Entreprenörskap inom byggteknik. I 
utvecklingsarbetet har huvudmålet varit att utgående från 
högskoleförordningens examensmål skapa en för studenterna 
tydlig progression i sju ämnesstråk som löper genom 
programmet. Metoden har varit ett systematiskt arbete utifrån 
lärcentrerad undervisningsplanering och med ett brett 
engagemang från lärarkollegiet, tillsammans med en kontinuerlig 
avstämning mot studenter och avnämare. Helhet och översikt 
kommer tidigt tillsammans med grunder och en introduktion till 
varje ämnesstråk i ett försök att skapa bättre förståelse för delen 
i helheten och målet vid resans slut. Därefter sker en påbyggnad 
inom varje ämnesstråk och i årskurs 3 profilerar sig studenterna 
inom en vald profil som samlar några av de sju ämnesstråken. 
Samtidigt sker även en systematisk utveckling av studenternas 
generiska färdigheter genom hela programmet och dessa och dess 
progression organiseras i sju lärsekvenser. Både ämnesstråk och 
lärsekvenser löper över flera kurser och kurser inrymmer flera 
ämnesstråk och lärsekvenser vilket ger programdesignen en hög 
grad av komplexitet. Detta leder till ett återkommande behov av 
utvärdera och utveckla progressionerna och bevaka att inga 
viktiga delar i helheten faller bort eller oavsiktligt dubbleras vid 
förändringar inom enskilda kurser. För detta arbete behövs ofta 
en djupare och mer uppdaterad ämneskunskap än den mer 
bredare och översiktliga kunskap som programansvarig kan 
förväntas besitta. I utvecklingsprocessen har därför en ansvarig 
lärare engagerats för varje ämnesstråk, lärsekvens och profil. De 
ämnesstråks-, lärsekvens- och profilansvariga har formellt ingen 
beslutsrätt eller ansvar utan det kvarstår hos programansvarig, 
men de har en stor möjlighet att påverka programutvecklingen 
inom sitt område. Organisationen med de ansvariga har varit så 
lyckad att vi nu vill permanenta den för den ständigt pågående 
programutvecklingen när programmen är på plats. 

Patrik Höstmad är Programansvarig för civilingenjörsprogrammen i 
Samhällsbyggnadsteknik och Väg- och vattenbyggnad vid Chalmers tekniska 
högskola, SE-41296 Göteborg, Sweden (e-mail patrik.hostmad@chalmers.se). 

Caroline Ingelhammar är Programansvarig för högskole-
ingenjörsprogrammen i Samhällsbyggnadsteknik och Byggteknik vid 
Chalmers tekniska högskola, SE-41296 Göteborg, Sweden  
(e-mail caroline.ingelhammnar@chalmers.se). 

Kaj Sunesson är Programansvarig för kandidatprogrammen Affärs-
utveckling och entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik och Affärs-
utveckling och entreprenörskap inom Byggteknik vid Chalmers tekniska 
högskola, SE-41296 Göteborg, Sweden (e-mail kaj.sunesson@chalmers.se). 

I. INTRODUKTION 
ID Vid Chalmers utvecklas tre utbildningsprogram inom 
huvudområdet Samhällsbyggnadsteknik med olika 
examen i ett gemensamt projekt. Utbildningsprogrammen 

benämns: 
• Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhälls-

byggnadsteknik, teknologie kandidat, 
• Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör och
• Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör.
Dessa ersätter de tre programmen Affärsutveckling och 

entreprenörskap inom byggteknik, teknologie kandidat, 
Byggteknik, högskoleingenjör samt Väg och vattenbyggnad, 
civilingenjör, vilka nu stängts för antagning till årskurs ett. 

Aspekter av programutvecklingen har presenterats tidigare. 
Ander et al. resonerade kring utmaningar för det pedagogiska 
ledarskapet och lärarskapet som följer av att utveckla 
utbildningsprogram tillsammans [1]. Ingelhammar et. al 
fokuserar på de bärande tankarna bakom program-
utvecklingen, processen och hur framgångsrikt utvecklings-
arbete kan bedrivas utan att det föregås av en kris och utan 
högsta ledningens initiativ eller ekonomiska stöd [2]. 

Följande artikel fokuserar på organisationen av 
programutvecklingsprocessen i stort och framförallt på de 
inrättade funktionerna ämnesstråks-, lärsekvens och 
profilansvarig och de erfarenheter som gjorts om deras bidrag 
till utvecklingsarbetet. Först presenteras Chalmers utbildnings-
organisation, vilket behövs för att förstå de funktioner och 
roller som finns i utvecklingsarbetet, därefter presenteras 
utvecklingsprocessens organisation och något kort om hur 
processen fortlöpt, för att slutligen beskriva och resonera om 
de ämnesstråks-, lärsekvens och profilansvarig bidrag genom 
en kvalitativ diskussion. 

II. ORGANISATION AV UTBILDNING VID CHALMERS

Ledning och styrning inom högre utbildning och inte minst 
programutvecklingsarbete kan organiseras på många olika sätt. 
Många avvägningar ska göras i ett komplex sammanhang där 
det sällan finns en enda väg eller ett enda svar. Som i allt 
beslutsfattande så är det viktigt att den som fattar beslutet kan 
göra ett tillräckligt informerat val. Några grundläggande 
faktorer för ett lyckat ledarskap är tydlig ansvarsfördelning, en 
god samverkan mellan inblandade parter, lyhördhet och 
tydlighet när väl beslut tas. Till detta kan även läggas 
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förmågan till omvärdering av både arbetssätt och organisation 
utifrån de ständigt nya erfarenheter som görs i utvecklings-
processer. 

Den övergripande organisatoriska idén på Chalmers är att 
dela upp utbildning i en utbildningsorganisation som är 
ägande av program och beställande av kurser och en 
institutionsorganisation som är genomförare av kurser (se 
Figur 1). Utbildningsorganisationen leds av Vicerektor för 
grundutbildningen och är uppdelad i fyra utbildningsområden 
som leds av var sin Utbildningsområdesledare. Ett av dessa 
utbildningsområden är Arkitektur och Samhällsbyggnad 
(ASAM) under vilket de aktuella programmen sorteras. Till 
varje program finns en Programansvarig som har ett 
övergripande ansvar för hela programmet och som utvecklar, 
planerar, beställer kurser och följer upp kvaliteten på 
programmet. Programansvarig har ansvar för att programmet 
har mål och innehåll i samklang med nationell och lokal 
examensordning och programmets särart. Det ingår även i 
Programansvarigs uppdrag att säkerställa studenters och 
avnämares delaktighet i frågor om utbildningens utveckling 
och genomförande. Programansvariga för civilingenjörs-
utbildningarna har ett övergripande ansvar för de master-
program som är kopplade till grundprogrammen. Master-
programansvarig har det specifika ansvaret att arbeta med 
mastersprogrammets men de formella besluten måste 
ratificeras av Programansvarig. De programansvariga är 
vanligtvis lärare och forskare vid en institution och har 
programansvaret som ett uppdrag med en omfattning av 30 % 
av heltid. Programansvaret är tidsbegränsat till maximalt sex 
år. 

Figur 1. Chalmers utbildningsorganisation. 

Institutionerna som genomför kurserna är organiserade i en 
separat organisationsdel och varje institution leds av en 
Prefekt och institutionsledning, vilken är direkt underställd 
högskolans rektor. I ledningsgruppen finns en Viceprefekt 
med ansvar för grundutbildning. Utbildningsområdet och 
Programansvarig för en dialog med Viceprefekterna om 
leverans av kurser, verksamhetsutveckling kopplat till 

utbildning, pedagogiskt utvecklingsarbete, rekryteringar, mm. 
Arbetet är formaliserat i årliga överenskommelser som föregås 
av uppföljning av genomförda aktiviteter och ett 
överenskommelsesamtal om det som ska ingå i avtalet. 
Programansvariga har en framskjuten roll i dessa samtal och 
bidrar till avtalets innehåll och utformning även om 
överenskommelsen rent formellt tecknas mellan Utbildnings-
områdesledare och Viceprefekt vid institution.  

Vid Chalmers finns även sju kollegiala pedagogiska 
utvecklare (Peduler) som engageras på 20-30 % av heltid för 
att stötta undervisningsutveckling. Fyra av dessa är kopplade 
till var och ett av utbildningsområdena och uppdragens 
innehåll varierar beroende på respektive utbildningsområdes 
behov. 

III. DEN AKTUELLA PROGRAMUTVECKLINGSPROCESSEN

Utvecklingsprocessen har med start 2010 pågått i 5 år och 
parallellt med att första årskurserna har startat pågår 
utvecklingsarbete för årskurserna två och tre. Det finns även 
en plan att starta upp en process för att utveckla årskurs fyra 
och fem i de mastersprogram som är kopplade till civil-
ingenjörsprogrammet. 

Utgående från examensmålen i högskoleförordningen har 
programmen formats med målet att modernisera och 
kvalitetsutveckla utbildningarna. Ur organisatoriskt perspektiv 
har målen varit att säkra rekrytering ur minskande 
studentkullar och att genom effektivare samordning mellan 
programmen möta pensionsavgångar i lärarkåren [1]. Som 
exempel på metoder att nå målen har ett brett 
lärarengagemang använts tillsammans med stort fokus på 
helheten genom ett systematiskt arbete med progressioner i 
lärandet. För att utveckla programmen, kurserna och 
pedagogiken tillämpas lärcenterad undervisningsplanering 
(Constructive alignment) på såväl programnivå som kursnivå, 
CDIO samt arbetslivsintegrerat lärande (AIL). Ingelhammnar 
et al. rapporterar mer detaljer om detta arbete [2]. 

Utvecklingsprojektet har drivits som en gemensam process 
där Utbildningsområdesledare, Programansvariga, Pedul för 
utbildningsområdet och Viceprefekter vid kurslevererande 
institutioner på olika sätt har varit inblandade. Projektet 
initierades av Utbildningsområdesledaren och Program-
ansvariga med starkt stöd av Viceprefekten för den institution 
som levererar majoriteten av programmens kurser. 
Utbildningsområdesledaren och Viceprefekten stod för 
projektets tidiga vision. 

När programarbetet gick in i skarpare läge fick Pedulen för 
Utbildningsområdet rollen som projektledare för att driva 
arbetet framåt med fokus på samordningen. De 
Programansvariga har under ramverket arbetat med att hantera 
den programspecifika utvecklingen. Här har det ibland 
uppkommit intressanta motsättningar mellan projektvisionens 
önskan om samordning och de programspecifika behoven som 
bevakas av Programansvariga. Under resans gång har 
prioriteten i projektet gått från samordning som ledande 
princip till samordning där lämpligt. 

Projektgruppen består av Utbildningsområdesledare, 
Programansvariga, Pedul och Viceprefekten för den institution 
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som levererar majoriteten av programmens kurser (se Figur 2). 
Behjälplig vid projektgruppens möten var ofta även en extern 
konsult som har mångårig erfarenhet av ledarskap inom högre 
utbildning och inte minst erfarenhet av programutveckling. 

En större styrgrupp inrättades bestående av 
Utbildningsområdesledaren, Programansvariga, Pedul, alla 
viceprefekter vid kurslevererande institutioner och 
studentrepresentanter. Projektgruppen har avrapporterat till 
styrgruppen och frågor av strategisk karaktär har lyfts till 
styrgruppen. Näringslivets intressen har sonderats genom 
workshops och genom respektive programs programråd där 
näringslivsrepresentanter ingår. 

Arbetet har genomförts med ett brett engagemang från 
lärarkåren som har deltagit i allt från många tidiga workshops 
som behandlade de övergripande frågorna till att mot slutet 
skriva preliminära kursplaner. 

Figur 2. Programutvecklingsarbetets organisation. 

När underlag lämnades under våren 2014 för beslut hos 
rektor om programmens inrättande så hade majoriteten av 
kurserna preliminära syftesbeskrivningar, preliminära 
kursplaner och programmens bärande idéer var väl 
genomarbetade. Under hösten 2014 kom beslutet att de nya 
programmen skulle inrättas med start hösten 2015. Tack vare 
det gedigna förarbetet fanns en stark förvissning om att detta 
var genomförbart med mindre än ett år till programstart och 
endast ett halvår till att första årskursens kursplaner måste 
registreras för att sedan inte kunna ändras. 

IV. ÄMNESTRÅK, LÄRSEKVENSER OCH PROFILER

Tidigt i processen identifierades sju byggnadstekniska 
ämnen som skulle definiera Samhällsbyggnadsteknik och 
inom alla ämnen skulle studenterna få tillräcklig progression i 
sitt lärande för att få en god möjlighet att nå examensmålen. 
Dessa ämnen återspeglar i stort snittet mellan de behov som 
finns hos avnämare inom byggbranschen och den forskning 
som finns inom Chalmers. De sju ämnesstråken gavs följande 
namn som ska återspegla dess innehåll: 

• markresurser och byggande i mark,
• vattenresurser och vattenteknik,
• samhällsplanering och infrastruktur,
• byggnadsmaterial och byggnadsteknologi,
• bärande konstruktioner för hus och anläggningar,
• ljud och vibrationer, samt

• organisering och ledning inom byggsektorn.
På samma sätt identifierades sju lärsekvenser som grupperar 

de mer generiska färdigheter och förmågor som studenterna 
förväntas utveckla inom programmen: 

• information och kommunikation,
• hållbar utveckling,
• ingenjörsmetodik,
• beteendekunskap,
• vetenskaplig metodik,
• naturvetenskapliga grunder, samt
• matematik.
Inför tredje året väljer ingenjörsstudenterna en 

utbildningsprofil för att få en ämnesmässig specialisering som 
ger examen för högskoleingenjörsstudenter och som 
förbereder civilingenjörsstudenterna för ackrediterade master-
program. Innehållet i profilerna varierar för de två 
studentgrupperna för att säkerställa att respektive programs 
examensmål nås. De valbara profilerna är: 

• Infrastruktur och anläggning,
• Byggnader och anläggningskonstruktioner,
• Projekt- och produktionsledning, samt
• Förberedelse för generellt mastersprogram med

samhällsbyggnadsteknisk bas (endast civilingenjörerna). 
För Affärsutveckling och entreprenörskap inom 

samhällsbyggnadsteknik finns profilen 
• Affärsutveckling och entreprenörskap.
Med progression i sju ämnesstråk, sju lärsekvenser och 

specialisering i fyra profiler så har programmen en hög grad 
av komplexitet och för högre utbildning krävs dessutom 
ständigt uppdaterat ämnesinnehåll som avspeglar så väl 
dagens praktik och forskningsfronten som framtidens 
utmaningar. Ämnesstråk och lärsekvenser löper över flera 
kurser och kurser inrymmer flera ämnesstråk och lärsekvenser 
vilket även ger programdesignen en hög grad av komplexitet. 
Varje profil samlar några av ämnesstråken och alla profiler ska 
innehålla progression inom vissa av lärsekvenserna. Detta är 
något som är utmanande för respektive programansvarig att 
hantera tidmässigt och inte minst ämnesmässigt. 
Utvecklingsarbetet behöver en djupare och mer uppdaterad 
ämneskunskap än den mer bredare och översiktliga kunskap 
som programansvarig kan förväntas besitta inom de områden 
som inte ligger inom Programansvarigs eget forsknings- 
och/eller undervisnings-ämne. Detta föranledde engagerandet 
av ansvariga för att hantera mellannivån mellan programnivå 
och kursnivå i dessa stråk, sekvenser och profiler. 

V. ÄMNESTRÅKS-, LÄRSEKVENS- OCH PROFILANSVARIGA 
Processen att utse de ämnestråks-, lärsekvens- och 

profilansvariga har sett olika ut beroende på de 
Programansvarigas kontakter i och kunskaper om lärarkåren. I 
vissa fall har en Programansvarig haft ett förslag på en lämplig 
lärare, vidtalat denne och framfört detta önskemål till 
viceprefekt vid lärarens institution. I andra fall har viceprefekt 
vid en lämplig institution fått förfrågan om att engagera en 
lämplig lärare. Några av ansvarigfunktionerna har under 
tidsperioder varit svåra att tillsätta med personer som har 
tidsresurser för engagemanget. Då har arbetet antingen skjutits 
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på framtiden eller hanterats av programansvariga. De 
ämnestråks-, lärsekvens- och profileransvariga har hand om ett 
och samma ämnesstråk, lärsekvens eller profil i de tre 
programmen. 

För de ämnesstråks- och lärsekvenansvariga har rollen 
inneburet att under utvecklingsarbetet 

• föreslå lämpliga progressioner inom stråk eller sekvens,
• föreslå lämplig indelning av progressionen i kurser och

moment i kurser, 
• föreslå lämplig placering av syften och lärandemål inom

stråkets eller sekvensens kurser, och 
• vara ett bollplank med djup ämneskunskap för

Programansvariga. 
Programutvecklingen har bedrivits iterativt där 

övergripande mål, syften och progressioner har tagits fram för 
att sedan resultera i att kursansvariga har levererat preliminära 
kursplaner. Antalet iterationer inom respektive progression, 
stråk och kurs har varierat men två-tre iterationer under hela 
processens gång har varit vanligt. I samband med detta 
kursplanearbete har inte sällan syfte och lärandemål justerats 
något utifrån de ämneskunniga lärarnas expert-kunskaper. 
Därför har de ämnesstråks- och lärsekvenansvariga även haft 
att 

• bevaka att en bra progression bibehålls vid förändringar i
enskilda kurser inom stråket eller sekvensen, och att 

• föreslå förändringar inom stråket eller sekvensen utifrån
de nya erfarenheter och idéer som skapas under arbetets gång. 

För profilansvariga har ansvaret bestått i att och säkerställa 
en lämplig och tillräcklig specialisering inom profilerna och 
en god koppling till de ackrediterade mastersprogrammen. 
Profilen ”Förberedelse för generellt mastersprogram med 
samhällsbyggnadsteknisk bas” har hanteras av 
Programansvarig för civilingenjörsprogrammet i samarbete 
med Masterporgramansvariga för de relevanta master-
program. 

Engagemanget har finansierats genom resurser från 
utbildningsområdet och har avtalats i samband med den årliga 
överenskommelsen mellan utbildningsområdet och berörda 
institutioner. I praktiken har ansvaret drivits av ett 
ämnesanknutet engagemang hos de lärare som fått uppdraget. 

VI. DISKUSSION

Det sätt varmed vi bedömer och utvärderar organisationen 
med ämnesstråks-, lärsekvens- och profilansvariga är genom 
våra egna erfarenheter om och upplevelser av deras bidrag i 
utvecklingsprocessen.  

I inledningen nämndes att framgångsrik ledning och 
styrning inom högre utbildning genomsyras av en tydlig 
ansvarsfördelning och en god samverkan. Det kan ifrågasättas 
om ansvarsfördelningen varit tydlig för dessa nyinrättade 
roller. Någon tydlig arbetsbeskrivning eller tidsplan har aldrig 
formulerats utan arbetsformer och arbetsuppgifter har 
formulerats efterhand som de blivit aktuella. Huvud-
anledningen till denna att otydlighet fick kvarstå kan förklaras 
med att den programutvecklingsprocess vi bedrivit är ny för i 
stort sett alla inblandade och därför har det blivit legio att 
projektet mer genomsyrats av mycket dialog och samverkan 

än tydlig ansvarsfördelning. Samverkan har i de flesta fall 
varit god under hela processen. 

Det är viktigt att notera att det formella ansvaret för 
utbildningsprogrammen tydligt kvarstår hos Programansvarig 
vilken slutligen tar besluten. De ämnesstråks-, lärsekvens- och 
profilansvariga har formellt ingen beslutsrätt men de har en 
stor möjlighet att påverka programutvecklingen inom sitt 
område. 

Som Programansvariga har vi haft mycket stor hjälp av de 
ämnesstråks-, lärsekvenans- och profilansvariga. De 
ansvarigas framtagande och genomgångar av progressionerna 
och arbetet med att ta fram lämpligt innehåll i profilerna givit 
oss programansvariga ett gediget underlag för att göra 
välinformerade avvägningar i designen av programmen. 

Det kan ifrågasättas om organisationen och arbetet 
underlättas med inte mindre än 17 ansvariga som leder till 
behov av möten, hantering av underlag, förfrågningar om 
underlag, mm. Men behovet av möten för Programansvariga 
för att säkerställa att en progression upprätthålls borde 
rimligen minska med denna organisation jämfört med om 
Programansvariga som enda väg har att interagera direkt med 
alla inblandade ämneslärare. I det senare fallet hade troligen 
många möten utblivit och delar av arbetet med 
progressionerna gjorts utan specialiserad ämneskunskap på 
grund av Programansvarigs arbetsbelastning i utvecklings-
arbetet, vilket rimligen skulle haft en negativ inverkan på 
programmets kvalitet.  

Arbetet med de ansvariga har också skapat en trygghet för 
Programansvariga i arbete med progressionerna. Vi vet att de 
ansvariga har en djupt specialiserad ämneskunskap och därför 
i detalj kan förstå vad som är en lämplig en progression inom 
ämnet. I gränssnittet mellan Programanvariga och de 
ansvariga har också nya intressanta frågor väckts om de olika 
programmens examensmål, lärandemål och progressioner. Det 
är också bra för Programansvarig att ha en uttalad person som 
förstår både ämne och progression att bolla idéer med för 
frågor som ligger på nivåer över kursnivå.  

En annan viktig aspekt av programutveckling är att kunna 
förvalta ett programs bärande idéer [3]. Det finns alltid en risk 
att ett utbildningsprogram över tid går mot att falla söder i 
enskilda kurser med dålig koppling till varandra och där 
progressioner glöms, bryts eller uteblir. I denna förvaltning är 
det viktigt att kunna förmedla de bärande principerna, 
kurserna och momenten som delar av en helhet och hur de 
hänger ihop i progressionen. Som nämndes ovan är uppdraget 
som Programansvarig vanligtvis tidsbegränsat till sex år och 
det förekommer att uppdraget av olika anledningar avslutas 
betydligt tidigare.  

Därför är det viktigt att arbeta med strategier för 
kommunikation och överföring av programmets idé, 
progressioner och alla komplexa kopplingar, inte minst mellan 
de olika programmen. Det är också viktigt att informera och 
engagera lärarkollegiet idag och i framtiden så att de blir 
medvetna som sin roll i en kurs i programmet som helhet. De 
ämnesstråks-, lärsekvens- och profilansvariga kan här 
förväntas kunna hjälpa programansvariga att säkerställa 
kontinuitet på programnivå och att förmedla programidén i 
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lärarlagen på institutionerna. 
Detta förutsätter att uppdragen som ansvariga bibehålls och 

permanentas efter utvecklingsprojektets slut. Något formellt 
beslut om detta har inte tagits då vi fortfarande är mitt uppe i 
utvecklingsprocessen. Det är först till om två år, då hela 
programmet är på plats och utvecklingsprojektet avslutas till 
förmån för ordinarie kvalitets- och utvecklingsarbete, som det 
skulle bli aktuellt att inrätta dessa funktioner i den ordinarie 
verksamheten. Det handlar inte att formalisera några 
betungande periodiska arbetsuppgifter eller processer utan 
snarare att Programansvariga har möjligheten att lyfta frågor 
och arbete med översyn av progressioner till de ansvariga då 
behov uppstår. Utbildningsområdesledaren har visat ett 
positivt intresse för finansiering av detta. 

VII. SLUTSATSER

I arbetet med utvecklingen av tre utbildningsprogram inom 
Samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers har vi inom ett 
gemensamt projekt inrättat nya funktioner i de ämnesstråks-, 
lärsekvens- och profilansvariga. Dessa ska hantera 
ämnesmässiga progressioner, progressioner i generiska 
färdigheter respektive utformning av specialiseringen inom 
profiler. De ansvariga har givit oss stöd och trygghet i 
programutvecklingsprocessen med sin djupare specialkunskap 
inom sina olika ämnesområden. Arbetet har säkerställt en stark 
koppling mellan helheten och progressionerna å ena sidan och 
detaljerna och kursinnehållet å andra sidan. Som framförs i 
diskussionen är vår bedömning är att de ansvariga har haft en 
mycket viktigt roll i arbetet med utbildningsprogrammens 
utveckling och en direkt positiv påverkan på den resulterande 
kvaliteten. Det yttersta beviset för framgången är möjligen att 
vi tycker att det har fungerat så bra att vi nu skulle vilja 
permanenta funktionerna för det ordinarie kvalitets- och 
utvecklingsarbetet i programmen efter det särskilda 
utvecklingsprojektets slut. 
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Abstract—	Swedish models for evaluation of Quality in Higher 
Education (QHE models) have historically been designed by the 
Government through national agencies for higher education 
(HSV, UK-ämbetet). However, the proposal for the coming 
national QHE model assigns more responsibility to individual 
universities to develop their own QHE models.  

Chalmers University of Technology is developing such a local 
QHE model. In this paper, we focus on one of its components, 
namely a framework and process for program evaluation by 
external reviewers, the Chalmers Program Review Framework 
(Chalmers PRF). The Chalmers PRF aims to provide an external 
and international perspective from independent academic and 
industrial experts on the targeted programs and their operational 
environment in the context of global best practice. 

The paper further accounts for the experiences from pilot 
testing of the evaluation framework on two MScEng (Sw. 
Civilingenjör) programs – Electrical Engineering and 
Automation and Mechatronics Engineering. 

Index Terms—Education quality assurance, Programme 
evaluation 

I. INTRODUCTION 
WEDISH models for evaluation of Quality in Higher 
Education (QHE models) have historically been designed 

by the government through national agencies for higher 
education (HSV, UK-ämbetet). However, the proposal for the 
coming national QHE model assigns more responsibility to 
individual universities to develop their own QHE models.  

As a baseline, local QHE models should consider the output 
of the education in the relation to the national goals. 
However, the new proposal also opens opportunities for 
universities to develop local QHE models that, in addition to 
addressing outcomes in relation to national goals, also 
evaluate the university’s standing towards its internally 
defined goals, for example to validate that the education at the 
university holds up to high international quality indicators. 

Chalmers University of Technology is developing such a 
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local QHE model. In this paper, we focus on one of its 
components, namely a process for external program 
evaluation, the Chalmers Program Review Framework 
(Chalmers PRF). The Chalmers PRF aims to provide an 
external and international perspective from independent 
academic and industrial experts on the targeted programs and 
their operational environment in the context of global best 
practice. 

The Chalmers PRF was developed and piloted on two 
MScEng (Sw. Civilingenjör) programs – Electrical 
Engineering and Automation and Mechatronics Engineering 
during the spring of 2015. The paper accounts for the design 
of the Chalmers PRF and for experiences from the pilot tests. 

The remainder of the paper is structured as follows: In 
section II, we review selected models for review of 
engineering programmes. In section III, we describe Chalmers 
proposed framework and process. In section IV, we account 
for experiences for the pilot test of the model. Section V wraps 
up the paper by stating conclusions and identifies needs for 
future work. 

II. PROGRAM EVALUATION MODELS

There are two basic variants of programme evaluation 
frameworks: governmental/professional body frameworks and 
standards, and self-developed frameworks. Fundamentally, 
they have different aims as discussed below. 

A. Governmental and professional body evaluation 
frameworks and standards 
Across the world, governments and professional bodies 

have developed frameworks and standards that address the 
level and contents of engineering programmes. If a 
programme meets these standards, it will graduate 
professionally competent and responsible engineers. Examples 
include EUR-ACE [1], Engineers Australia [2] and ABET [3]. 

Dimensions typically reviewed in international 
governmental frameworks include programme goals and 
contents, achieved learning outcomes, learning environments, 
faculty competence, employability, and quality assurance.  
There is a strong element of control in such frameworks: a 
threshold level is defined that should be passed but such a 
review will usually not deliver advice for improvement above 
the thresholds. 

Self-developed model for 
external programme evaluation at 
Chalmers University of Technology 

Johan Malmqvist, Duncan Campbell, Mats Nordlund 

S 
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The international frameworks are relatively stable over 
time. By contrast, the Swedish national models for evaluation 
of higher education have had different aims and designs for 
each review cycle. In the 2006 [4] review of engineering 
programmes, processes, pre-conditions and throughput were 
focused. In the framework applied in the 2013 review [5], the 
focus was on achieved learning outcomes, as demonstrated in 
final degree reports. From 2016, a new Swedish national 
system for quality assurance of higher education [6] will be 
introduced that gives universities the responsibility to self-
develop processes for programme quality assurance. The 
Swedish Higher Education Authority (UK-ämbetet) will then 
review these processes rather than the actual programmes. 

B. Self-developed models 
The perhaps most well known self-developed model for 

improvement of academic quality is Massachusetts Institute of 
Technology’s (MIT) Visiting Committee system [7]. MIT’s 
visiting committees perform department reviews that consider 
research as well as education. Panel member are closely 
connected to MIT, many being MIT graduates. 

TU Denmark’s (DTU) [8] model also reviews departments. 
There is a strong focus on research, but education is 
considered to some extent. The panel members are 
international, thus emphasizing the international perspective of 
the DTU review framework. 

The University of Strathclyde [9] review framework 
evaluates both research and education. Panels member are 
internal, external from the UK and international. There are 
also student members of the panel. This review framework has 
a stronger internal component. 

Reykjavik University has adapted a national Icelandic 
quality enhancement framework [10] that places more 
responsibility on the university to bring in external evaluators. 
The panel should have international members, but the number 
can be low, there might be only one international member. 

Generally, the self-developed frameworks put the emphasis 
on improvement and development beyond the thresholds set 
by accreditation requirements. Self-developed models also 
have the advantage that they elicit honest and constructive 
feedback that may not always surface during a third party 
review, where they ambition is to come out well and avoid 
criticism and discussion of weaknesses. However, as shown 
by the examples above, they can differ substantially with 
regards to aims, scope and panel composition. 

C. Implications for Chalmers framework 
The design of Chalmers PRF was guided both by “control” 

requirements drawn from governmental frameworks, and 
“developmental” opportunities suggested in the self-developed 
frameworks. A review done according to the Chalmers PRF 
should on one level secure that national degree requirements 
are fulfilled, but further also guide Chalmers development 
towards its own ambitions, including education of a higher 
international standing. 

III. CHALMERS PROGRAMME EVALUATION
FRAMEWORK 

A. Review aims 
The primary aim of Chalmers PRF [11] is to be a key tool 

in enhancing the competitiveness and quality of our 
programmes. It achieves this aim by providing an external and 
international perspective of independent industrial and 
academic experts on the targeted programmes, set in the 
context of global best practice. 

B. Review framework & parameters 
The evaluation considers four dimensions (student, 

resources, directions, and impact) each with 3-5 criteria. For 
example, the impact dimension includes criteria related to the 
value, employability, knowledge transfer and international 
standing of the program.  

 Figure 1 shows the structure and components of the 
framework. 

Fig 1. Chalmers Programme Review Framework. 

As can be seen in Figure 1, a number of the Chalmers PRF 
review criteria are found also in accreditation/national 
evaluation models, including, e.g., learning environments and 
quality assurance processes. These standard criteria provide 
the fundament of Chalmers PRF, and guarantee that a 
Chalmers programme that passes the review also will pass a 
national evaluation/accreditation.  

However, a number of criteria have been added to the 
framework, targeting specific aims for Chalmers’ 
programmes. The Chalmers-specific review criteria include: 

- Leadership. To what extent the programme prepares to 
assume leading roles in the development and operation 
of product, systems and processes? 

- Global preparedness. How does the programme 
prepare for a globally mobile career including 
international employment? 

- Value. What are the unique selling points/profile of the 
programmes? What are the perceptions of stakeholders 
of the unique benefits of the programme graduates? 

- Knowledge transfer. How do graduates bring new 
knowledge from academia to industry? How many 
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patents and new companies created by students and 
recent graduates? What is the role of the programme in 
the local innovation ecosystem? Do students publish 
research papers in peer reviewed journals and 
conferences? 

- International standing. Are courses found to be of high 
international standing through international 
benchmarking or review? Are master theses of high 
quality in an international perspective? 

C. Review methodology & and process 
The methodology and process of the review is similar to 

that of a standard external review, i.e. comprising planning, 
self-evaluation, site visit, post-visiting reporting and response, 
and follow up. However, special attention is given in the 
planning phase to customize review questions and objectives 
to Chalmers’ current interest and strategies, in order to target 
the review at relevant issues. Moreover, international 
participation is sought in the review panel, both regarding 
academic domain experts and industry experts. 

D. Review deliverables 
The review report accounts for the review preparation and 

process but its main substance is stated in terms of strengths, 
weaknesses and recommended actions, organized into: 

- Commendations. Identified aspects where Chalmers 
has strengths, particularly with respect to an 
international reference point. 

- Recommendations. Identified issues that Chalmers 
should address along with recommended actions to 
resolve the issues. 

- Opportunities. Somewhat more generally formulated 
actions that Chalmers might consider in order to 
improve its standings and operations. 

IV. EXPERIENCES FROM PILOT TESTING
Chalmers PRF was tested during 2015 on two MScEng 

(Sw. Civilingenjör) programmes: Electrical Engineering (E) 
and Automation and Mechatronics Engineering (Z). The 
review also included the 2-year MSc programmes associated 
with the E and Z programmes, nine in total. The E and Z 
programmes have 65 and 85 entering students per year, 
respectively. The review panel was composed of the second 
and third author of this paper. 

The commendations and recommendations set comprised 
13 commendations, 3 priority recommendations, 16 general 
recommendations, 8 recommendations common to E and Z, 8 
E-specific recommendations, 7 Z-specific recommendations 
and 5 general opportunities, i.e., 50 recommendations and 
opportunities in total. 

It is thus evident that the review format promotes the 
generation of a comprehensive list of improvement actions. 
The spatial constraints of this paper do not permit the 
inclusion of a listing of all recommendations, but 
recommendation categories and some examples are shown 
below: 

- Leadership. (Strengthen composition and working 

practices of program boards, Strengthen follow up of 
planned actions) 

- Infrastructure. (Establish a campus lock-down 
procedure for emergency situations, Create a 
mechatronics lab). 

- Internationalization. (Create a Chalmers-specific 
admission test for international students, Work to 
create a Swedish professional engineer certification). 

- Education quality assurance. (Perform international 
benchmarking on course level, Introduce leveled 
grades for master thesis projects) 

- Student involvement. (Support student-operated labs, 
Increase further student involvement in university 
decision-making) 

- Educational content and profiling (Include 
entrepreneurship in all educational programmes, 
Increase work-integrated learning) 

It can be readily observed that this set of recommendations 
is different from that of recent Swedish national evaluations 
[4], [5], in particular the most recent one which focused 
mainly on fulfillment of the national degree requirements, as 
evidenced in final degree reports. A broader feedback on a 
university’s educational system can be obtained. 

The feedback obtained was generally perceived as correct. 
Upon reading the preliminary reports, revisions/removals of 
only 5 of 50 recommendations were requested based on 
factual matters, a not infrequent occurrence when an external 
panel may misinterpret structure, policy, practice or context. 

Some of the issues raised by the review panel were already 
known, and actions to mitigate them under way. However, at 
least 12 issues were either unknown, or known but with no 
improvement action planned or on going. Addressing these 
issues would improve Chalmers educational system and the 
evaluated programmes. 

Further, we noticed that 70% of the recommendations were 
Chalmers level or were common to both E and Z. This was 
somewhat unexpected.  A reason could be that the root cause 
for programme level “symptoms” (e.g. unclear job 
descriptions) tended to be found at the university level. In that 
case, addressing a root cause at university level would likely 
correct "symptoms" at the program level.  

Few review recommendations were directed towards the 
subject contents of the programmes. This may have been an 
effect of the small size of the review panel in the pilot test. 
The review focused on whether there were mechanisms to 
ensure good and updated contents of the programs in place.  
However, this observation also suggests that specialized and 
relatively large review panels would be needed to obtain good 
degree of coverage and depth in the course analysis element of 
the review.  If one is to make a detailed content review, it is 
probably advisable to invite leaders of parallel programmes at 
leading universities abroad to join the review panel. 

In summary, the pilot test showed that a self-developed 
external review model is feasible and that it will generate 
specific, relevant, recommendations for university and 
programme refinement. However, the pilot test also pointed to 
some essential modifications of the framework. One is to 
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create two tiers of the framework: one for university/system 
review and one for programme/component review. The 
programme level review needs to have a limited scope to 
ensure that it does not get distracted by artifacts of a wider 
issue and try to provide recommendations to treat symptoms 
rather than root cause. Such scope limitations for a programme 
review could be to review specific courses, or the performance 
of a programme quality system. However, the system, 
processes and environment and programme outcomes are 
coupled and the review framework tiers need to be considered 
as a whole. The elements of the framework will also be 
developed further, for example with clearer definitions of the 
parameters and associated evidence. 

V. CONCLUSION 
Local models for evaluation of Quality in Higher Education 

(QHE models) complement Swedish national models by 
enabling a stronger focus on locally relevant issues, by 
including an international perspective and benchmark, and by 
being more development-oriented than the national control-
oriented models. 

Local QHE models can be constructed using standard 
evaluation/accreditation models as basis, and then adding local 
programme customization, review criteria and review panel 
composition principles. In Chalmers PRF, criteria regarding 
leadership, global preparedness, programme value, knowledge 
transfer and international standing were added.  

The pilot test has demonstrated that the Chalmers PRF is 
effective and provides a rich set of proposals for educational 
improvement. However, the pilot test also indicated needs for 
further development, including splitting the framework into a 
university-level framework and a programme-level 
framework. 
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Abstract – Motivation är en av de viktigaste 
drivkrafterna bakom människors handlingar. Hur en 
student klarar sina studier beror till stor del på 
graden av motivation, men också på graden av 
demotivation. Vi har i den här studien valt att 
utforska upplevda källor till studenters motivation 
och demotivation i ingenjörskurser. Dessa har kodats 
och kategoriserats i termer av kontext, struktur och 
lärare, och resultatet har jämförts med en liknande 
omfattande undersökning från USA. Resultaten visar 
att frågor rörande kursens struktur i högre grad 
anges som viktiga både för motivation och 
demotivation för våra studentgrupper, jämfört med 
den andra undersökningen. Vidare förekommer 
synpunkter kring lärarens förmåga att förklara och 
lärarens attityd till studenterna i betydligt högre 
omfattning än lärarens ämneskompetens i sig, vilket 
kan ses som stöd för att pedagogisk och didaktisk 
skicklighet bör vara starkt meriterande för 
undervisande personal. En slutsats är att lärare har 
mycket stora möjligheter att påverka studenternas 
motivation både positivt och negativt, och att det är av 
stor vikt att lärare är både medvetna om, och har 
verktyg för att hantera, detta. 

Index Terms – motivation, demotivation. 

I. INLEDNING 

Motivation, inre såväl som yttre, är en viktig faktor 
bakom studenters lärande, eller brist på lärande [1]. 
Samtidigt upplever många lärare att de inte kan 
göra mycket för att påverka motivationen 
-”antingen har studenterna det eller inte”. Genom 
att avskriva sig makten att påverka studenternas 
motivation avsäger dessa lärare sig samtidigt 
ansvaret för den, något som torde vara till skada för 
studenternas utbildning och lärande. Om vi däremot 
anser att det ingår i vår undervisningsuppgift som 
lärare att stärka, eller i alla fall inte minska, 
studenternas motivation för det ämnen vi undervisar 
i måste vi förstå vilka aspekter som påverkar 
studenternas motivation och därigenom synliggöra 

det handlingsutrymme vi lärare har. Genom att inte 
ensidigt fokusera på motivation, utan också fråga  

efter demotiverande faktorer - sådant som sänker 
graden av motivation - kan vi skaffa oss en mer 
holistiskt bild, och förhoppningsvis också lättare 
undvika misstag. 

Denna studie avser att undersöka vad studenterna 
genom sina studieerfarenheter uppfattar som 
motiverande respektive demotiverande. 

En lärares effektnivå (‘teacher efficacy’) speglar 
lärarens tro på sin egen förmåga att framgångrikt 
genomföra undervisning [2]. Denna artikel 
fokuserar på studenters uppfattning av vad som 
påverkar deras motivation. Det finns flera studier 
som visar hur olika aspekter påverkar studenters 
motivation; t.ex. kontext och strukturella 
kopplingar som relaterar till planering och 
organisation av en kurs [3]; öppenhet och ett 
flexibelt angreppssätt hos läraren [4], lärare som 
påvisar högre grad av upplevd effektnivå (efficacy 
level) tenderar att också inneha större entusiasm för 
undervisningen [5]; en högre effektnivå ligger 
också i linje med en högre vilja att avsätta tid till 
undervisning [6]. 

I denna studie använder vi den kategorisering av 
motivation (redovisad under datainsamlingsmetod) 
som gjorts av  Gorham och Christophel [7] för att 
belysa motivationsfaktorer som har olika grad av 
direkt inverkan på studenter. Vår studie skiljer sig 
dock från Gorham och Christophels studie, framför 
allt då vi tittar specifikt på svenska ingenjörs-
utbildningar. Ingenjörsutbildningar har ofta ett 
uttalat nyttoperspektiv på lärande, har ofta 
omfattande laborativa moment, behandlar 
frågeställningar som i större grad har “rätt” eller 
“fel” svar samt utgår som regel från svenska 
förhållanden. Genom detta avser vi ge ett bidrag till 
kunskapsutvecklingen rörande kursdesign och 
motivationsfaktorer i en ingenjörsutbildnings-
kontext. 
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II. METOD

Data för studien samlades in genom enkäter som 
sändes ut till olika studentgrupper på KTH 2015. 
Enkäten bestod av två frågor: “Vad kännetecknar en 
kurs där du känner dig motiverad att jobba hårt och 
göra ett bra arbete?” respektive “Vad kännetecknar 
en kurs där du känner dig omotiverad att jobba hårt 
och göra ett bra arbete?”1 Frågorna var inspirerade 
av samma enkät som Gorham och Christophel [7] 
använde  USA och vi använder också svaren från 
deras studie som utgångspunkt för en komparativ 
analys. Dock skiljer sig såväl frågor som 
förutsättningar på flera punkter, vilket vi 
återkommer till nedan. 

Grupp 1 (CMETE) bestod av en population av 180 
studenter i årskurs 1-3 på civilingenjörsprogrammet 
Medieteknik som fick svara på frågorna som en del 
av en avslutande enkät på en kurs de läst. 102 
studenter svarade på enkäten, och av dessa svarade 
69 på frågorna om motivation, en svarsfrekvens på 
38%. Grupp 2 (CMAST+CENMI) bestod av en 
population av totalt 601 studenter i årskurs 1-3 i 
civilingenjörsprogrammen Maskinteknik och 
Energi och Miljö som fick svara på de två frågorna 
i en separat enkät. Av dessa svarade 81 studenter på 
enkäten. För grupp 2 är svarsfrekvensen 11 %, 15 
% respektive 16 %  för åk 1, 2 och  3. Grupp 3 
(SAS) bestod av 429 internationella studenter som 
anlänt för en kortare eller längre vistelse vid KTH 
hösten 2015, och valt att läsa en kurs i svenska som 
främmande språk. Av dessa svarade 46, en 
svarsfrekvens på 11 %. 

III. DATAINSAMLINGSMEMTOD

De svar som innehöll mer än en betydelsebärande 
komponenter delades först in i dess 
delkomponenter. Exempelvis delas meningen “När 
läraren är engagerad och visar ett genuint intresse 
för att lära oss något nytt” in i komponenterna 
“läraren är engagerad” respektive “läraren visar 
genuint intresse för att lära oss något nytt”.  
Dessa faktorer kodades sedan enligt det 
kodningsschema som utarbetats av Gorham och 
Christophel [7], vilket innehåller 14 motivatorer 
och 14 demotivatorer. Till denna artikel delades 
kodningen upp så att olika författare svarade för 
kodningen av olika studentgrupper, vilket betyder 
att vi inte ännu kunnat kalibrera individuella 

1
Gorham och Christophels (1992) frågor löd  “What things 

decrease your motivation to try hard to do your best in that 
class?” De frågor som sändes till internationella studenter på 
KTH var översättningar av de svenska frågorna och löd What 
characterises a course where you feel motivated to work hard 
and do a good job? respektive What characterises a course 
where you DO NOT feel motivated to work hard and do a good 
job?

författares bedömningar mot varandra. Däremot 
rådfrågades övriga författare i fall som var 
tveksamma, vilket i viss mån kompenserade för 
detta. 

Vissa av studenternas svar kunde inte kategoriseras 
inom någon av de fördefinierade kategorierna, 
exempelvis raljerande kommentarer, och dessa har 
inte inkluderats i resultatdelen eller analysen. 

Kategorier för motivation och demotivation 

De kategorier som vi valt att koda studenternas svar 
inom har utarbetats av Gorham och Christophel [7]. 
Nedan anger vi en kort översättning av dessa 
kategorier. Som nämnts ovan har det i vissa fall 
varit svårt att hitta rätt kategori för studenternas 
svar. Bokstäverna C, S och T står för kontext, 
struktur och lärare. 

Kategorier för motivation 

C1 Betyg, poäng: rädsla för lågt betyg, vilja att ha högt betyg, 
behov av högt betyg för vidare studier, krav för examen, 
vilja att avsluta studierna 

C3 Upplevd relevans av ämnet, vilja att lära stoffet, intresse 
av ämnet: Kursen länkad till arbetslivet, användbarhet av 
kunskaperna, behov av kunskap för vidare studier, intresse 
för ämnet, nyfikenhet 

C5 Studentens personlighet och preferenser: viljan att vara en 
bra student, personliga prestationer, vilja att lyckas, 
intellektuell självaktning, drivenhet, tar sina studier 
seriöst, vilja att arbeta och lära sig, tävlingsinriktad, 
mogen, utmaning att lära sig nya metoder och koncept 

C7 Vilja att glädja lärare eller andra: förväntningar från 
föräldrar, lärare, andra, göra föräldrar stolta 

S1 Kursdesign, val av kurslitteratur och ordning på 
kursmaterial: hur kursen är organiserad, stimulerande 
klimat i kursen, kursmaterial lite annorlunda än 
litteraturen, variation i lärandeaktiviteter, använda 
kunskaper i nya situationer, göra undervisningen 
intressant, gör lärandet till en upplevelse - svår men rolig 

S3 Tydliga kursmål, relevanta uppgifter, rättvis 
betygssättning: tydliga lärandemål, demonstration av 
relevans av kursmaterial i verkligheten, ge användbara råd 
för yrkeslivet, veta exakt vas som krävs för ett visst betyg, 
strukturerade uppgifter, stärka studenters självförtroende 
att uppgifterna kommer förbättra deras presentationer 

S5 Möjlighet att deltaga och få återkoppling: möjlighet till 
aktivt lärande, möjlighet att diskutera under föreläsningar, 
tankeväckande frågor, mycket återkoppling, flera sätt att 
lösa samma problem, snabb återkoppling, många tillfällen 
att återkoppla hur lärandet fortgår, hjälp med att utveckla 
färdigheter, handledning 

S7 Andra studenters uppträdande: kvaliteten på andra 
studenters diskussioner och arbete, stöd från andra 
studenter i lärgrupper och laborationer 

S9 Kravställande motivatorer: obligatorisk närvaro, 
närvarokontroll, obligatoriska uppgifter 
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T1 Kompetent, ansvarstagande: förebild, kunnig i ämnet, väl 
förberedd 

T3 Presentationsskicklighet, entusiasm, humor hos läraren, 
tydlig, personliga exempel: föreläsningsskicklighet, 
engagerad, passion för ämnet, läraren skämtar, etc 

T5 Positiv attityd gentemot studenter, tillgänglighet, 
tillmötesgående: behandlar studenter med respekt och som 
vuxna, bryr sig om vad studenterna lär sig, lyhörd för 
studenters kommentarer, öppen mot studenter, tillgänglig 
utanför lektionstid 

T7 Uttalar höga förväntningar, positiv återkoppling och 
uppmuntran: höga förväntningar från läraren, mycket 
positiv återkoppling, upprepad uppmuntran att studenterna 
kan prestera bättre och hjälper dem med det, stöder 
framsteg hellre än bedömer,  

Kategorier för demotivation 

C4 Ogillar ämnet, ämnet upplevs som tråkigt eller irrelevant, 
för svårt: intresse saknas för ämnet, ämnet irrelevant för 
framtida karriär  

C6 Studentens personlighet och preferenser: omogen, saknar 
disciplin, rädsla för presentationer 

C8 Upptagen med annat än studier: arbetar (för mycket) vid 
sidan av studierna, andra aktiviteter, 
familjeangelägenheter, stor arbetsbelastning i parallella 
kurser, etc 

C10 Brist i förkunskaper: brister i kunskaper från tidigare 
kurser, oförmåga att skriva  eller prestera på förväntad 
nivå, bristande studieteknik, etc 

S2 Kursdesign, val av kurslitteratur och ordning på 
kursmaterial: kursen innehåller endast föreläsningar, 
undervisning utan exempel, tråkiga kursaktiviteter, för 
mycket teori 

S4 Irrelevanta uppgifter, otydliga kursmål, orättvis 
betygssättning: otydlig koppling mellan uppgifter och 
lärandemål, oklar relation mellan prestation och betyg, 
studenterna överbelastade av arbete, etc 

S6 Saknad möjlighet att deltaga och få återkoppling: grupper 
för stora för att få igång diskussion, studenter inbjuds 
inte till diskussion vid läraktiviteter,  

S8 Andra studenters uppträdande: saknad förståelse för 
studenter med olika förkunskaper, studenter kritiserar 
andra studenter, studentpresentationer upplevs som 
tråkiga, starka studenter begränsas i sitt lärande av svaga 
studenter 

T2 Inkompetent, ej ansvarstagande: ingen ordning i 
klassrummet, saknar kunskaper, behärskar inte materialet 
tillräckligt väl för att kunna anpassa nivån till 
studenterna, dåligt förberedda läraktiviteter, lång 
återkopplingstid på betygsatta uppgifter, etc 

T4 Saknar presentationsskicklighet, humor, entusiasm: 
läraren saknar undervisningsskicklighet, har för många 
exempel, tråkig framtoning, saknar entusiasm och humor 

T6 Negativ attityd gentemot studenter, otillgänglig, ej 
tillmötesgående: bryr sig inte om studenterna, 
studenterna upplever att läraren inte är lyhörd, inte vänlig 
mot studenterna, nedlåtande attityd, bemöter endast 
välartikulerade studenter, förmedlar kritik som varken är 
positiv eller konstruktiv, okänslig 

IV. RESULTAT

I våra enkätundersökningar har studenterna ofta 
lämnat in svar som kan kategoriseras inom flera 
motivations- och demotivationskategorier. Antalet 
svar är därför fler än antalet studenter. Vi har därför 
beräknat hur frekvent olika 
motivations/demotivationsfaktorer förekommer 

genom att dividera antalet svar inom varje kategori 
med det totala antalet svar som lämnats inom alla 
kategorier. Studenterna angav i snitt 2,44 
motivationskategorier och  2,11 de-
motivationskategorier. Detta resultat är jämförbart 
med svaren från Gorham och Christophel [7] och 
redovisas i tabell 1 och 2 nedan.  

Tabell 1: Motivatorer hos studenter, procentuell andel av alla svar 

Motivator Grupp 1 
(CMETE) 

Grupp 2 
(CMAST+CENMI) 

Grupp 3 
(SAS) 

Gorham, Christophel, 
(1992) 

T3 17.8 25.6 11.5 11.0 

C3 16.4 21.6 15.9 24.0 

S3 19.2 20.1 24.8 4.0 

S1 31.5 10.1 27.4 6.0 

S5 2.7 9.0 8.9 8.0 

T5 6.8 6.0 4.5 7.0 
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T1 0.0 3.0 1.9 3.0 

C5 5.5 2.0 0.6 10.0 

C1 0.0 1.0 1.3 23.0 

S7 0.0 1.0 0.0 1.0 

C7 0.0 0.5 0.0 4.0 

S9 0.0 0.0 0.0 0.0 

T7 0.0 0.0 3.2 0.0 

Tabell 2: Demotivatorer hos studenter, procentuell andel av alla svar 

Demotivatorer Grupp 1 
(CMETE) 

Grupp 2 
(CMAST+CENMI) 

Grupp 3 
(SAS) 

Gorham, Christophel, 
(1992) 

T4 9.0 27.9 21.6 18.0 

S4 23.9 21.4 32.0 16.0 

C4 16.4 16.2 11.3 14.0 

S2 32.8 13.0 24.7 13.0 

T6 16.4 8.4 0.0 10.0 

S6 1.5 6.5 6.2 5.0 

T2 0.0 2.6 2.1 5.0 

C6 0.0 1.3 0.0 9.0 

C8 0.0 1.3 1.0 4.0 

C10 0.0 1.3 0.0 0.0 

S8 0.0 0.0 0.0 3.0 

C2 0.0 0.0 1.0 2.0 

T8 0.0 0.0 0.0 1.0 

V. ANALYS 

En mycket stor andel av svaren bland våra studenter 
rör kategorin “struktur”, både som motiverande och 
demotiverande faktor. Från tabell 1 och 2 kan vi 
utläsa att andelen strukturrelaterade svar för grupp 1 
är 53% för motivation och 58% för demotivation, 
medan det för grupp 2 är 40% respektive  41% och 
för grupp 3 är 61% respektive 63%. Detta kan 
jämföras med Gorham och Christophels [7] resultat 
som var 19% respektive 37%.  

Även om resultaten inte är direkt jämförbara ger det 
en indikation på att strukturfrågorna har större vikt 
bland KTH-studenterna än för studenterna som 
ingick i Gorham och Christophels studie. Detta är 
intressant då strukturfrågorna är i hög grad är 

möjliga att påverka genom ökat fokus på dessa 
frågor utbildning av lärarkåren om kursdesign.  

Om vi istället betraktar kontextrelaterade svar 
finner vi att dessa är mindre angelägna för KTH-
studenterna i jämförelse till Gorham och 
Christophels studenter. Från tabell 1 och 2 finner vi 
att andelen motiverande kontextrelaterade svar för 
KTHs studenter utgör endast 22%, 25% och 18% 
för grupp 1, 2 respektive 3 att jämföras med 
Gorham och Christophels studenter, vars andel 
motiverande kontextrelaterade var hela 61%. För 
demotivation finner vi samma tendens: Andelen 
demotiverande kontextrelaterade svar för KTHs 
studenter är 16%, 20% och 13% medan Gorham 
och Christophels studenter avgav 29% 
demotiverande kontextrelaterade svar. En förklaring 
till en del av skillnaden i de motiverande 
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kategorierna ligger i att studenterna i Gorham och 
Christophels undersökning ansåg att kategori C1 
(betyg) var väldigt viktig medan KTHs studenter 
närmast finner den oviktig. En annan förklaring kan 
ligga i hur frågorna ställdes. Som tidigare nämnts är 
våra frågor något annorlunda formulerade jämfört 
med Gorham och Christophels, vilket kan förklara 
skillnaden. Vi bad studenterna att ange motiverande 
och demotiverande faktorer i allmänhet medan 
Gorham och Christophel ville att studenterna skulle 
ange motiverande och demotiverande faktorer de 
upplevt under en föreläsning tidigare samma dag. 

Vidare är det intressant att se hur få som anger 
lärarens kompetens inom ämnet (T1, T2) som en 
viktig parameter, både i studien av Gorham och 
Christophel och i enkätsvaren från KTH, medan 
däremot frågorna om lärarens beteende i 
klassrummet, i form av förmåga att förklara 
materialet och ha en positiv attityd till studenterna 
(T3, T5 för motiverande respektive T4, T6 för 
demotiverande) är mycket ofta förekommande. 
Detta kan tas som ett argument för vikten av 
pedagogisk skicklighet, och att brist på sådan inte 
kan vägas upp av ämnesmässigt djup. 

VI. DISKUSSION OCH FRAMTIDA
FORSKNING 

I förhållande till tidigare studier (t.ex. French et al 
[1]) förklaring av icke-kognitiva variabler, såsom 
akademisk motivation har uppfattats som lämpligt 
för att bestämma studenters målmedvetenhet. Vår 
studie tar utgångspunkt i hur studenternas 
motivation fungerar som en mekanism för att 
främja en ökad genomströmning av skickliga 
ingenjörer. Genom vårt försök att peka ut faktorer 
som relaterar till Kontext-Struktur-Lärare såsom 
Gorham och Christophel [7] tidigare utforskat så 
finner vi fog för att vidga fokuseringen kring hur vi 
ska motivera våra studenter. Även om vårt 
tolknings- och replikeringsförsök skiljer sig på flera 
punkter från orginalet så bidrar den initiala 
klustringen som guide för fortsatta försök till att 
öka medvetenheten kring vad som påverkar 
studenternas motivation. Detta i sin tur kan 
innebära att flertalet främst strukturella åtgärder kan 
implementeras så vi bättre kan fortsatt bibehålla 
hög motivationsnivå bland våra studenter även 
under studieperioder som kan uppfattas som 
synnerligen kritiska. Detta sammanfaller väl med 
argumenten från French et al [1] om hur styrning 
och stöd för studenternas motivation kan och om 
möjligt bör användas för att systematiskt förbättra 
lärandet över tid. 
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Abstrakt— Blooms taxonomi kategoriserar olika lärstrategier 
efter komplexitetsgrad. Nybörjare är faktafokuserade eftersom 
det är mer krävande att analysera, bedöma och värdera 
kunskaper. Valet av lärstrategi är situationsberoende och 
faktorer som motivation och nyfikenhet leder ofta till ett mer 
komplext angreppssätt. För att undersöka vad civil-
ingenjörsstudenter som läser näst sista året själva spontant väljer 
för lärstrategier, fick 43 studenter läsa in ett antal artiklar som 
ett moment i kursen Mikro- och nanoteknik I. Därefter ombads 
de formulera frågor på materialet. I ett försök att aktivt påverka 
de lärstrategier som studenterna valde skulle frågorna både 
beröra sådant studenterna identifierade som värdefull kunskap 
samt sådant artiklarna inte gav svar på men som de skulle vilja 
veta. Studenterna fick sedan klassificera frågorna enligt Blooms 
taxonomi. För ett antal utvalda frågor jämfördes därefter 
klassificeringen med en som lärarkollegiet gjorde och resultatet 
blev att lärarna tenderade att ranka de enkla frågorna högre och 
mer komplicerade frågor lägre jämfört med studenterna. I en 
uppföljningsstudie undersöktes om studenterna ansåg att 
uppgiften att själv få formulera frågor gett dem bättre 
förståelsen och fått dem att fundera mer över materialet jämfört 
med om de fått instuderingsuppgifter. 

Resultatet visar att praktiskt taget alla studenter spontant 
ställt minst en fråga som de kategoriserat ibland de högsta 
komplexitetsnivåerna och som tillsammans täcker de inkomna 
frågorna de aspekter som lärarkollegiet anser är viktigt i 
materialet. Vissa artiklar visade sig stimulera till frågor med 
högre komplexitet och det fanns ett tydligt samband som visade 
att mer komplexa frågor ställdes då svaren inte fanns i 
materialet. Hela 68% av studenterna bedömde att metoden att 
själva få formulera frågor på materialet givit dem en bättre 
förståelse jämfört med om de fått färdiga frågor att besvara efter 
inläsningen. Frågorna visade sig också ge värdefull insikt i vad 
studenterna funderar på och är nyfikna att veta mer om, t ex 
aspekter rörande miljö, hälsa och ekonomi. 

Nyckelord—lärstrategier, Blooms taxonomi, frågeformulering, 
mikro- och nanoteknik  

I. INTRODUKTION 
ATIONAL Research Council i USA har konstaterat att 
problemformulering är ett kritiskt steg i lärandeprocessen 
[1]. Först efter en grundlig analys för att hitta det som de 
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anser vara mest intressant och som förmodas ge störst insikt i 
förhållande till investerad tid, avgör experter vilka delproblem 
de fokuserar på. Förmågan att ställa frågor är alltså av yttersta 
vikt när det gäller att utveckla ett kritiskt tänkande, särskilt i 
dagens samhälle där det finns ett stort behov att sortera den 
information vi ständigt översköljs med [2].  

Studenter tar sig an texter på olika vis som leder antingen 
till ytinlärning eller djupinlärning och valet av lärstrategi beror 
ofta på hur motiverad studenten är att lära sig i den aktuella 
situationen [3]. För djupinlärning krävs att man strukturerar 
och bearbetar informationen [4]. Strategierna för att ta till sig 
kunskap sträcker sig från låg till hög komplexitet och Blooms 
taxonomi är en skala som ofta används för att systematiskt 
gradera kunskap efter komplexitet [5].  

Kursen Mikro- och nanoteknik I ges på avancerad nivå till 
studenter som läser fjärde året på de tre civilingenjörs-
utbildningarna Teknisk fysik, Teknisk fysik med 
materialvetenskap och Kemiteknik. I kursen får studenterna i 
uppgift att som en introduktion till ämnet nanoteknik själva 
skaffa sig en överblick av ämnet genom att läsa in ett antal 
populärvetenskapliga artiklar med olika infallsvinklar. Dessa 
diskuteras sedan på ett uppföljande seminarium. 

I detta arbete redovisas resultatet av en studie där vi 
undersökt vilken lärstrategi studenter själva väljer genom att 
be dem formulera frågor på sådant de tyckte var viktigt i 
texterna samt sådant de inte fick svar på och därför skulle vilja 
veta mer om. Frågornas komplexitet fick de sedan själva 
klassificera enligt Blooms taxonomi. I studien undersökte vi 
även om studenterna trodde de att skulle ha lärt sig mer om de 
istället fått besvara färdiga instuderingsfrågor. Avslutningsvis 
gjordes för ett urval av frågorna en jämförelse mellan 
studenternas och ett antal lärares kategorisering av de 
formulerade frågorna. 

II. METOD

De 43 studenterna på kursen ombads läsa in sig på fem olika 
populärvetenskapliga artiklar som behandlade olika aspekter 
av ämnet nanoteknik. De fick sedan välja ut varsin artikel och 
i denna identifiera vad de själva ansåg var värdefull kunskap 
och formulera fyra frågor rörande detta vars svar de fått 
genom att läsa artikeln. Dessutom ombads de formulera 
ytterligare fyra frågor (s k ”fria” frågor) vars svar de inte hittat 
i artikeln, men som de skulle vilja få svar på. Studenterna 
ombads sedan klassificera sina åtta frågor enligt Blooms 
taxonomi. För det användes här en reviderad taxonomi, som 
finns publicerad i svensk översättning, som underlag, Fig 1 
[6]. 

Som man frågar får man svar  ̶  studenter 
formulerar frågor och väljer lärstrategi 

Lena Klintberg och Greger Thornell 
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En analys av vilken typ av frågor som studenterna ställde 
genomfördes för att se vilken lärstrategi de spontant valt att 
använda när de bearbetade materialet. I en uppföljande studie 
ombads studentera att på en skala 1 (instämmer inte alls) till 5 
(instämmer helt) ange hur väl de instämde med följande två 
påståenden: 

”Artiklarna till nanoseminariet var intressanta och gjorde mig nyfiken.” 

”Uppgiften att formulera frågor fick mig att fundera och försöka förstå 
innehållet i artikeln” 

Studenterna fick också svara ja eller nej på frågan: 
Hade du fått bättre förståelse för materialet om du som förberedelse till 
seminariet fått ett antal frågor att besvara istället för att själv få formulera 
frågorna? 

För att kunna jämföra ämnesexperternas syn på frågornas 
komplexitet med studenternas, fick fem personer ur 
lärarkollegiet kategorisera ett urval på 50 av de inkomna 
frågorna enligt Blooms taxonomi. 

En analys av de inkomna frågorna gjordes också för att få 
insikt i vad som intresserar studenterna och vad som väckt 
deras nyfikenhet. 

Fig. 1. Frågorna kategoriserades utifrån denna skala som bygger på Blooms 
reviderade taxonomi [6]. 

III. RESULTAT

Alla 43 studenter på kursen lämnade in frågor men då två av 
studenterna glömt att helt eller delvis kategorisera frågorna 
uteslöts 12 av de inkomna frågorna ur analysen. Som tabell 1 
visar, finns det en mycket klar trend att studenterna formulerat 
mindre komplexa frågor med karaktär av att minnas och förstå 
i de fall svaren finns i materialet, medan kategoriseringen för 
de frågor vars svar inte kunde återfinnas ligger högt upp i 
Blooms taxonomi. Med endast ett undantag har alla studenter 
ställt minst en fråga på någon av de två högsta 
taxonominivåerna och praktiskt taget alla är sådana vars svar 
de inte hittat i materialet. 

Jämför man medelvärdet för de individuella studenternas 
frågekategorisering för frågor vars svar var kända mot 
medelvärdet för de ”fria” frågorna ser man att om en person 
ställt frågor som har kända svar med ett högt medelvärde 
enligt Blooms reviderade taxonomi så har samma person även 
ställt frågor som ligger högt för de ”fria” frågorna, fig 2. Detta 
samband gäller för alla artiklar förutom ”Powering nanorobots 
[9]”, fig 2. På individnivå är alltså de frågornas uppfattade 
komplexitet kopplade till varandra och man ser ett skift mellan 
olika studenters bedömning. 

Det är inte någon signifikant skillnad för vilken 
kategoriseringsnivå studenterna valt att lägga sig på mellan de 
olika programen. 

TABELL I 
Medelvärdet efter studenternas kategoriseringen enligt Blooms taxonomi, fig 
1, för frågor vars svar återfinns i materialet samt för de ”fria” frågor vars svar 
ej finns i artiklarna. Medelvärdena redovisas med 95%-konfidensintervall och 
standardavvikelsen inom parantes. 
Artikel Klassificering av frågor 

med svar i materialet 
Klassificering av 
“fria” frågor 

The art of building small [7] 2,1±0,3 (1,0) 4,7±0,4 (1,4) 
Less is more in medicin [8] 2,3±0,5 (1,3) 4,6±0,6 (1,6) 
Powering nanorobots [9] 2,3±0,3 (1,0) 4,7±0,4 (1,4) 
Self-cleaning materials [10] 2,5±0,4 (1,1) 4,6±0,5 (1,6) 
Little Big science [11] 2,6±0,9 (1,7) 3,6 ±0,9 (1,7) 

Fig. 2. Sambandet mellan medelvärdet för frågorna vars svar finns i artiklarna 
och de ”fria” frågorna för varje individuell student är till synes linjärt för alla 
artiklar förutom ”Powering nanorobots” [9].  
 

Tittar man på de frågor vars svar finns i artiklarna, ser man 
att studenterna tillsammans har täckt in vad lärarna på kursen 
bedömer är centralt och viktigt. I flera fall har studenterna 
ställt frågor som varit både välformulerade och tänkvärda,  
t ex: 
”Vad är skillnaden mellan ett superhydrofobt och ett superhydrofilt material 
och hur kommer det sig att dessa motsatser båda kan vara självrengörande?” 

”Hur kan små organismer veta skillnaden på upp och ner när de i stort sett 
inte påverkas av gravitationen?” 

Majoriteten av frågorna som har svar i artiklarna är dock 
varken utmanande eller kreativa, men att analysera frågorna 
där studenterna uppmanats att fundera fritt kring innehållet är 
desto intressantare. Vissa teman återkommer oberoende av 
vilken artikel studenterna arbetas med, t ex handlar totalt 11 
frågor om eventuella hälso- eller miljörisker med att använda 
nanoteknik. Ett annat vanligt tema (10 frågor) bland de ”fria” 
frågorna handlade om möjliga alternativa tillämpningar för 
teknikerna de läst om, t ex om man skulle kunna lösa problem 
med minskad verkningsgrad på solceller p g a smuts-
beläggningar genom att utnyttja självrengörande ytor. Man 
kan också notera att studenterna i flera fall ställer frågor som 
har direkta kopplingar till andra kurser de nyligen läst. Det 
allra vanligaste temat för de fria frågorna vars svar inte 
återfinns i materialet är dock vad som kommer att hända i 
framtiden. Totalt berör 15 frågor detta, t ex: 
”Vad blir nästa medicintekniska upptäckt”? 

”Är det realistiskt att tänka sig att nanorobotar blir användbara i 
framtiden”? 

Även kostanden för att tillverka nanostrukturer och 
överväganden angående nyttan mot kostanden är ett 
återkommande ämne. 

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

M
ed

el
vä

rd
e 

fö
r f

ria
 fr

åg
or

 

Medelvärde för frågor med svar i artikeln 

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

Minnas kunskap 

Förstå och kunna förklara 

Tillämpa och använda kunskap ur artikeln 

Analysera och dra slutsatser 

Bedöma, värdera och kartlägga det frågan handlar om 

Skapa, ställa upp hypoteser och sätta samman olika 
kunskapsdelar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

152



Av de 43 studenterna svarade 38 på den uppföljande 
enkäten då de på en skala 1 till 5 dels fick bedöma hur väl 
påståendet att artiklarna var intressanta och gjorde dem 
nyfikna stämde in på dem, fig 3, dels fick de bedöma hur väl 
de instämde med påståendet att uppgiften att formulera frågor 
fick dem att fundera och förstå innehållet i artiklarna, fig 4. 

 
Fig. 3. På en skala 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt) fick 
studenterna bedöma påståendet ”Artiklarna till nanoseminaret var intressanta 
och gjorde mig nyfiken”.  

 
Fig. 4. På en skala 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt) fick 
studenterna bedöma påståendet ”Uppgiften att formulera frågor fick mig att 
fundera och försöka förstå innehållet i artikeln”. 

Som fig 3 visar anser 70% av studenterna att det samlade 
intresset och nyfikenheten efter att ha läst artiklarna var 4 eller 
högre med ett medelvärde på 3,8. Vid bedömningen av om 
uppgiften att formulera frågor fått dem att försöka fundera och 
förstå blev medelvärdet 4,2 och endast 1 student gav 
arbetsmetoden betyg 2, fig 4. På frågan om studenterna trodde 
sig ha fått bättre förståelse för materialet om de istället fått 
besvara ett antal instuderingsfrågor, svarade hela 68% (26 av 
38) nej. En majoritet av studenterna ansåg med andra ord att 
metoden att själv få formulera frågor fungerat bättre och att de 
inte hade blivit bättre hjälpta av att få instuderingsfrågor.  

För att se om studenternas klassificering skiljer sig från 
ämnesexperternas, fick fem lärare klassificera ett urval på 50 
frågor. Studenternas klassificering samt avvikelsen mellan 
studenternas och lärarnas klassning visas i fig 5. 
Medelavvikelsen, dvs studentkategorisering minus 
medelvärdet för motsvarande lärarkategorisering, samt därtill 
hörande standardavvikelse presenteras i fig 6. Samsynen i 
frågekategorisering mellan lärare och studenter är högst för 
frågor som ligger i mitten på Blooms taxonomiskala. Lärarna 
tenderar att gradera upp frågor som studenterna tyckt vara 
okomplicerade medan de vill gradera ner frågor som 
studenterna tyckt vara komplicerade. Den ökande 
standardavvikelsen visar dock att samsynen i lärarkollegiet 
blir sämre för frågor som studenterna placerat högt enligt 
Blooms taxonomi. 

 
Fig. 6. Medelavvikelsen (svart, vänstra axeln) då studenternas 
frågekategorisering enligt Blooms taxonomi jämförts med motsvarande 
kategorisering gjord av lärarkollegiet (x-axeln). Standardavvikelsen (rött) 
inom lärarkollegiets klassificering för frågorna med olika komplexitetsgrad 
presenteras på den högra axeln. 

IV. DISKUSSION 
Det är inte självklart att det är en bra metod att be studenterna 
att själva sätta sig in i ett nytt ämnesområde genom 
egeninläsning eftersom detta innebär att studenterna behöver 
ta eget ansvar för sitt lärande och identifiera sina egna behov. 
Detta belyses av Northegde [12] som också betonar att man 
som universitetslärare behöver vara en person som strategiskt 
lägger upp en plan för studenternas lärande. I denna studie var 
det ett medvetet val att välja populärvetenskapliga artiklar för 
att introducera ämnet nanoteknik och syftet var just att väcka 
motivation och nyfikenhet. Det faktum att hela 68% av 
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Fig. 5. Fem personer ur lärarkollegiet fick kategorisera 50 utvalda frågor som studenterna först kategoriserat. Studentklassificering(röd) visar på högra axeln 
och skillnaden mellan studenternas och de individuella lärarnas kategorisering (svart) visas på vänstra axeln. Vid själva undersökningen hade frågorna 
randomiserats. 
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studenterna instämde i påståendet att artiklarna var intressanta 
och gjorde dem nyfikna på ämnet visar att detta kan vara en 
bra metod att introducera ämnet nanoteknik. 

Det är förmodligen inte konstigt att frågorna vars svar finns  
i texterna klassificerades lågt enligt Blooms taxonomi 
eftersom författarna till texterna ju själva bedömt, värderat och 
satt samman kunskapen och serverat den färdigförpackad till 
studenterna. Ur läsarens synvinkel handlar det nog om att 
informationen därför skenbart ansågs mindre komplex 
samtidigt som man troligen omedvetet inte tänker på att man 
utifrån vad man nyss läst faktiskt själv kan dra egna slutsatser 
med hjälp av informationen. Förmodligen är det dessutom 
naturligt att en fråga man inte vet svaret på hamnar högre upp 
i Blooms taxonomi eftersom man ju inte vet hur många 
informationskällor man måste konsultera för att hitta svaret; 
det är en del av det okändas natur att det är svårbedömt. Även 
ibland lärarkollegiet kan man, som fig 6 visar, se att 
oenigheten om hur en fråga ska kategoriseras blir större ju mer 
komplex den är vilket den ökande standardavvikelsen för 
dessa frågor avslöjar. Lärarna tenderar också att kategorisera 
frågor som studenterna tyckt vara okomplicerade lite högre på 
skalan samtidigt som de i medel kategoriserat de frågor som 
studenterna placerat i de högsta kategorierna något lägre. 
Utfallet med att lärarkollegiet kategoriserade de lätta frågorna 
något högre kan dock ha påverkats av att lärarkollegiet i 
undersökningen inte var insatta i just de specifika artiklar 
studenterna fått läsa. 

För alla artiklar utom en hittar man ett till synes linjärt 
samband mellan klassificeringsnivån på frågorna med kända 
svar och motsvarande ”fria” frågor, fig 2, vilket visar att om 
studenterna ställt frågor som klassificeras lågt i Blooms 
taxonomi på de vars svar återfinns i artikeln så har de även 
ställt mindre komplexa frågor i kategorin då svaren inte finns i 
materialet. Detta samband avspeglar troligen olika individers 
lärstrategi och preferens då det handlar om att bearbeta ny 
information. Det är intressant att konstatera att den enda 
artikel som avviker från detta samband (”Powering 
nanorobots” [9]) är den som nog de flesta skulle anse vara den 
mest futuristiska och fantasieggande. Kanske får den även 
studenter som naturligt eller av gammal vana fastnat i en 
lärstrategi som mer handlar om ytinlärning att tänka i nya 
banor när de får fundera fritt kring ett mer fantasieggande 
material. Den artikel som kan anses vara torrast skriven och 
förmodligen därför är minst inspirerande (Little Big Science, 
[11]) är också den som fått studenterna att ställa de minst 
komplexa fria frågorna. Resultatet är i samstämmighet med de 
teorier som säger att djupinlärning stimuleras av nyfikenhet, 
engagemang och motivation. 

Bilden av vad studenterna genom sina frågor bedömt som 
viktigt i artiklarna stämmer i stort med vad vi som lärare själva 
anser är viktig information. Dessutom visar frågorna att 
studenterna funderar kring sådant som hälsa, miljö och etiska 
dilemman. Det är också intressant att dessa blivande 
ingenjörer i flera fall funderar kring kostnadsbilden i 
förhållande till nyttoaspekten vilket ju är överväganden man 
förväntar sig att just en ingenjör gör. Den uppföljande enkäten 
bekräftar att studenterna var mycket positiva till att få 
formulera egna frågor. Endast 32% svarade ja på frågan om de 
skulle ha föredragit att i stället få svara på instuderingsfrågor. 
Spontant skrev ett par studenter kommentarer på enkäten, t ex 

”man tänker mer om man får ställa dem [frågorna] själv”  
och på frågor om instuderingsfrågor varit bättre kom dessa 
kommentarer: 
 

”kanske, men det var mycket roligare att göra det själv” 
”det är nog bättre att man får tänka själv”. 
 

En student konstaterade också lakoniskt att om den fått svara 
på frågor  
”skulle [jag] förmodligen endast letat efter svaren”. 
 

Det är värt att notera att två studenter kommenterade att de 
inte gillade de populärvetenskapliga texter utan efterlyste 
”ordentliga” och ”mer avancerade” texter. 

V. SLUTSATSER 
När studenterna själva får formulera frågor på ett material 
tvingas de bearbeta den inlästa informationen. 
Undersökningen visar att om man får formulera frågor vars 
svar inte finns i materialet så formulerar men mer komplexa 
frågor. Det finns en individuell variation i vilken typ av frågor 
studenterna formulerar. En student som ställer enkla frågor där 
svaret återfinns i materialet tenderar att även ställa mindre 
komplexa frågor på sådant denna inte vet svaret på. Jämfört 
med studenterna tenderar lärarna att kategoriserar de enkla 
frågorna lite högre och de mest komplexa frågorna lite lägre. 
Studenterna var mycket positiva till metoden att själva få 
formulera frågor och hela 68% av studenterna ansåg att de inte 
skulle ha lärt sig mer om de istället fått besvara 
instuderingsfrågor. 

VI. TACK

Tack till Rikke Apelfröjd för återkoppling på studien under 
dess genomförande och till John Airey för värdefulla 
litteraturtips under planeringsfasen. 
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Abstract—Studiestrategier påverkar vad studenter får ut av 

sin utbildning. Vi har genomfört enkätstudier (ASSIST och R-
SPQ) för att mäta strategierna hos civilingenjörstudenter på två 
olika program (Datateknik respektive Medicinsk teknik) på 
KTH. Resultaten visar att för denna tämligen homogena 
studentgrupp finns det inga större skillnader mellan årskurser 
eller program, men studenter med ytinriktad studiestrategi 
kommer efter eller hoppar av i större utsträckning än andra. 
Eftersom det åtminstone går att normalisera studiestrategier är 
det viktigt att arbeta för att normen är konstruktiv, d.v.s. minska 
inslaget av ytinriktade strategier. De bägge instrumenten 
korrelerar runt 0.5 med varandra och enstaka frågor går att 
ifrågasätta, varför tolkningar av enstaka mätningar bör göras 
med försiktighet. 
 

Tema—Aktivt lärande 
Typ av bidrag—Presentation  
  

 

I. INTRODUKTION 
IVILINGENGÖRSSTUDIER är krävande, så studenterna 
utvecklar medvetet och omedvetet lärstrategier för att 

hantera sina studier. Några vanliga lärstrategier har fått egna 
namn inom forskningen, såsom ytinriktat lärande, djupinriktat 
lärande och strategiskt lärande. Varje student tillämpar mer 
eller mindre av alla dessa lärstrategier. Det har också 
utvecklats flera mätinstrument i form av enkäter för dessa 
lärstrategier, exempelvis Approaches and Study Skills 
Inventory for Students (ASSIST) [4] och Revised Study 
Process Questionnaire (R-SPQ) [2], vars kortversioner har 
validerade svenska versioner (se [7] och [6]).  De svenska 
versionerna har tidigare använts vid Lunds Tekniska Högskola 
[6], Uppsala universitet [1] och KTH [3]. 

Vi har med hjälp av ASSIST och R-SPQ studerat 
lärstrategierna hos civilingenjörsstudenter på KTH. Vi vill 
besvara följande frågor: 

 
1. Varierar lärstrategierna mellan årskurserna i samma 

utbildningsprogram? 
2. Varierar lärstrategierna mellan olika 
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utbildningsprogram? 
3. Ändras lärstrategierna hos en student under första 

året eller under de minst fem år som studierna på ett 
civilingenjörsprogram varar? 

4. Är det någon skillnad mellan ASSIST och R-SPQ i 
hur dessa enkäter mäter ytinriktat lärande och 
djupinriktat lärande? 

 

II. METOD 
För att svara på frågorna har vi genomfört tre enkätstudier: 
1. ASSIST-enkäter till samma civilingenjörsstudenter på 

Datateknik och Medieteknik vid tre tidpunkter: i 
början av studierna, i slutet av årskurs 1 och i slutet (i 
årskurs 5). 

2. ASSIST- och R-SPQ-enkäter till 
civilingenjörsstudenter i alla årskurser på Datateknik i 
slutet på läsåret. 

3. ASSIST- och R-SPQ-enkäter till 
civilingenjörsstudenter i alla årskurser på Medicinsk 
teknik. 

 
I samtliga fall har inbjudan skett via e-brev och tre 

påminnelser har skickats till icke-respondenter med ca en 
veckas mellanrum. Det enda undantaget är studenterna i åk 1 
på Medicinsk teknik som endast fick en påminnelse en dag 
efter första utskicket, men därutöver även muntliga 
påminnelser på föreläsningar.  

Första enkätstudien genomfördes i början och slutet av 
årskurs 1 för kull 2010 och 2011. Svarsfrekvensen 2010 var 
enbart 19 % med 65 % år 2011. I den enkät som genomfördes 
under våren 2015 (se nedan) kunde drygt hälften av dessa 
individer återfinnas i årskurs 4 och 5, vilket möjliggör en 
longitudinell studie baserat på dessa 84 individer. 

Andra enkätstudien genomfördes för årskurs 1-3 på 
civilingenjörsprogrammet i datateknikprogrammet i april 2015 
i samband med seminariet om kvalitet i utbildningen i den 
programsammanhållande kursen i datateknik [5]. I denna kurs 
är ett lärandemål “kritiskt granska och reflektera över såväl 
utbildningens upplägg och genomförande som den egna 
studieinsatsen”, vilket gör det möjligt att genomföra 
obligatoriska enkäter i kursen. Därför är svarsfrekvensen i det 
närmaste 100 %. För årskurs 4-5 på samma program 
genomfördes enkäten i samband med ett seminarium i den 
motsvarande programsammanhållande kursen i 
masterprogrammet i datalogi. Drygt tre fjärdedelar av 
studenterna på datateknik väljer att gå masterprogrammet i 
datalogi. 

Lärstrategier på längden och tvären 
O. Bälter, M. C. Tosti, V. Kann, and M. Svedin 
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Tredje enkätstudien genomfördes under augusti 2015, alltså 
precis i början av läsåret. Studenterna i årskurs 1 hade endast 
två dagar på sig att svara, övriga svarade under sommaren, 
mottagningen eller precis i samband med terminsstarten. 

ASSIST består (i sin kortversion) av 18 påståenden som 
studenterna får bedöma hur väl de stämmer. Varje påstående 
har fem svarsalternativ: stämmer helt (5), stämmer ganska bra 
(4), osäker (3), stämmer mindre bra (2), stämmer inte alls (1). 
Inom parentes anges det tal det alternativsvaret motsvarar. I 
fortsättningen kommer vi att benämna ett påstående som 
bedöms enligt denna femgradiga skala en fråga. 

Varje ASSIST-fråga är ett uttryck för antingen ytinriktat, 
djupinriktat eller strategiskt lärande, sex frågor av varje typ. 
Talen för dessa sex frågors svar adderas och ger ett 
strategivärde mellan 6 och 30 som ska vara en indikator på hur 
starkt den lärstrategin tillämpas. På samma sätt är varje R-
SPQ-påstående ett uttryck för antingen ytinriktat eller 
djupinriktat lärande, tio påståenden av varje typ. Talen för 
dessa tio frågors svar adderas och ger ett strategivärde mellan 
10 och 50. 

Enkäterna 2 och 3 som genomfördes 2015 bestod både av 
ASSIST-påståendena och R-SPQ-påståendena, totalt 38 
stycken frågor.  

III. RESULTAT OCH ANALYS

A. Studie 1 
Den longitudinella studien visar på att studenternas 

medelvärden i de tre lärstrategierna mätta av ASSIST inte 
visar någon signifikant förändring för gruppen under 
studietiden (se tabell 1). De studenter som stannar kvar på 
utbildningen har dock signifikant högre värde för strategiskt 

lärande i slutet av år 1 (p<0,005). Det värde som studenterna 
fick på lärstrategierna i början och slutet av år 1 korrelerar 
med motsvarande värden i senare årskurs: för djup r=0,39 och 
r=0,46, strategisk 0,71 och 0,66 samt för yt 0,56 och 0,49. 

I medeltal förändrades individernas lärstrategier mycket lite 
(mindre än 1 på respektive skala) under studietiden. Genom att 
gruppera studenterna i enlighet med hur de svarade på 
enkäterna så blir skillnaderna än mindre. Det finns dock 
tendenser inom grupperna: studenter med ett värde på över 20 
för det ytinriktade lärandet hade även höga värden även inom 

djup och strategisk under år 1, men i senare årskurser så 
sjunker värdet för djupinriktat lärande (2-6 enheter) medan 
övriga var oförändrade. Studenter med ett initialt lågt värde på 
såväl ytinriktad som strategisk lärstrategi hade vid båda 
mättillfällena i åk1 högt värde på djup lärstrategi, men i senare 
årskurser så hade dock de förstnämnda ökat något samtidigt 
som värdet för djupinriktat lärande hade minskat. Extremerna 
går mot normalen. 

B. Studie 2 och 3 
Eftersom det var samma enkäter som användes i både studie 

2 och 3 redovisar vi resultaten tillsammans, med 
svarsfrekvensen i Tabell 2. 

Tabell 3 och 4 sammanställer resultaten från enkäterna till 
studenterna på datateknikprogrammet och 
medicinskteknikprogrammet på KTH 2015. 

De stora standardavvikelserna visar att det finns påtagliga 
skillnader i lärstrategier mellan olika studenter på samma 
program, men sett över hela årskurser är lärstrategierna nästan 
konstanta både mellan årskurser och mellan dessa program. En 
liten minskning av värdet för det ytinriktade lärandet kan 
skönjas i högre årskurser på datateknikprogrammet (en t-test 
på skillnaden mellan åk 1-2 och 3-5 har ett P-värde <0,01), 
däremot inte på medicinsk teknik, där det snarare ökar mot 
slutet av utbildningen jämfört med åk 3 (P <0,05). På 
Medicinsk teknik ser vi också att de mest ytinriktade 
studenterna återfinns i åk 2 (P < 0,006), årskursen som 
eftersläparna ansamlas i. 

TABELL I 
UPPFÖLJNING AV STUDENTERS LÄRSTRATEGIER FRÅN ÅRSKURS 1 TILL 4 / 5 

Slutet av år 1 Slutet av år 1 År 4 / 5 

n Djup Strategisk Yt n Djup Strategisk Yt n Djup Strategisk Yt 
Samtliga 247 19.7 20.7 15.2 192 19.7 20.8 15.6 167 19.6 20.1 14.6 
Kvar år 4 / 5 73 19.8 20.5 14.6 60 20.1 21.9 15.1 84 19.6 20.5 15.0 
Ej kvar år 4 / 5 77 19.2 19.8 15.2 52 19.1 18.9 16.7 - - - - 

TABELL II 
SVARSFREKVENS FÖR ENKÄT 2 OCH 3 

Årskurs 1 2 3 4 5 

Datateknik n (%) 147 
(97%) 

155 
(95%) 

154 
(100%) 

78 
(100%*
*) 

86 
(100%**) 

Medicinsk teknik n (%) 53 
(87%) 

38 
(51%) * 

32 
(76%) 

22 
(61%) 

19 (58%) 

* De flesta som släpar efter hamnar i åk2, vilket kan förklara låg svarsfrekvens.
** 100% av dem som var aktiva studenter på datateknikmastern, vilket innebär 
75-80% av alla aktiva datateknikstudenter i årskursen. 

 

TABELL III 
RESULTAT FRÅN DATATEKNIKSPROGRAMMETS ENKÄT I APRIL/MAJ 2015 

Årskurs (antal) ASSIST
djup 

ASSIST 
strategiskt 

ASSIST 
yt 

R-SPQ 
djup 

R-SPQ 
yt 

D1 (147) 19,8 20,1 16,4 31,0 27,7 

D2 (155) 20,0 20,1 16,4 31,4 28,6 

D3 (154) 19,9 21,0 14,7 31,4 27,7 

D4 (78) 19,6 20,3 14,7 28,6 28,5 

D5 (86) 19,5 19,9 14,5 30,9 27,1 

totalt (620) 19,9 20,3 15,5 30,9 27,8 

standardavv 4,0 5,2 4,5 6,2 6,5 

156



5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 
18 – 19 november 2015 

Om ASSIST och R-SPQ menar samma sak med ytinriktat 
lärande borde ASSIST-värdet och R-SPQ-värdet korrelera väl. 
Motsvarande borde gälla djupinriktat 
lärande. Strategiskt lärande mäts inte 
direkt av R-SPQ. Däremot har 
vartannat R-SPQ-påstående en 
strategisk koppling. Vi har därför 
också undersökt korrelationen 
mellan ASSISTs strategiska värde 
och summan av de tio strategiskt 
kopplade R-SPQ-frågornas svar. För 
att studera skillnaderna mellan 
värdena har vi bildat en omskalad 
differens a-(6/10)s där a är ASSIST-
värdet och s är R-SPQ-värdet. 

I tabell 5 jämförs de olika 
enkättypernas värden för djupinriktat 
och ytinriktat lärande. Korrelationerna mellan ASSIST- och 
R-SPQ-enkäternas värden för djup- och ytinriktat lärande är 
bara 0,51 respektive 0,44, alltså medelmåttiga korrelationer. 
De omskalade differenserna varierar enormt, från 16 enheters 

övervikt för ASSIST-djupvärdet till 10 (omskalade) enheters 
övervikt för R-SPQ-djupvärdet, och liknande för 
ytinriktningsvärdet. Differensens standardavvikelse är 3,8 
respektive 4,4, vilket är i stort sett lika stor variation som i 

själva ASSIST-värdena. 
I tabell 6 visas motsvarande jämförelse mellan 

enkättyperna vad gäller strategiskt lärande. Här är hälften av 
påståendena i R-SPQ ytpåståenden och hälften 
djuppåståenden. Delsummorna för dessa visas till höger i 
tabellen. Vi kan se att korrelationen är mycket svag (0,25) 
mellan ASSIST och R-SPQ och till och med negativ mellan 
ASSIST och ytstrategifrågorna i R-SPQ (-0,17). Dock är 
korrelationen måttlig mellan ASSIST och 
djupstrategifrågorna i R-SPQ (0,46). 

Vi har också analyserat enskilda påståendens korrelationer 
med strategivärdena och påståendens korrelationer till 
varandra. Två frågor utmärkte sig för att ha särskilt dålig 
korrelation. 

Frågan R-SPQ 16 (”Jag tycker att lärare inte bör förvänta 
sig att elever/studenter ska ägna avsevärd tid på att studera 
material som alla vet inte kommer att examineras”), som ska 

mäta ytstrategi, korrelerar dåligt med ASSIST-ytstrategivärdet 
(0,09 korrelation) och inte särskilt bra ens med R-SPQ-

ytstrategivärdet (0,40 korrelation). Frågan korrelerar också 
dåligt (0,13 eller sämre) med alla sex ASSIST-ytstrategifrågor 
och med sex R-SPQ-ytfrågor. Korrelationen med övriga R-
SPQ-ytfrågor är 0,18, 0,25 respektive 0,28. Vi har 

experimenterat med att ta bort 
frågan R-SPQ 16 från analysen. Då 
förbättras korrelationen mellan 
ASSIST-ytstrategivärdet och R-
SPQ-ytstrategivärdet från 0,44 till 
0,45. 

En anledning till frågan fungerar 
dåligt kan vara den dubbla 
negationen i påståendet, som gör att 
studenter missförstår och råkar 
svara precis tvärtemot vad som 
avsågs. Vi har tidigare erfarenhet av 
att studenter tycker att det är svårt 
med dubbla negationer och det finns 
många som förespråkar att man ska 

undvika dem.  
Frågan ASSIST 12 (djupstrategifrågan ”Jag märker att jag 

ofta ifrågasätter saker som jag hör på föreläsningar eller läser i 
böcker”) korrelerar dåligt med R-SPQ-djupstrategivärdet 

TABELL IV 
RESULTAT FRÅN MEDICINSKTEKNIKSPROGRAMMETS ENKÄT I APRIL/MAJ 2015 

Årskurs ASSIST 
djup 

ASSIST 
strategiskt 

ASSIST 
yt 

R-SPQ 
djup 

R-SPQ 
yt 

MT1 (53) 21,3 21,0 16,5 34,2 28,0 

MT2 (38) 20,6 21,2 18,5 34,3 28,7 

MT3 (32) 19,9 22,9 15,3 31,7 27,3 

MT4 (22) 18,8 22,5 17,0 30,8 28,2 

MT5 (19) 19,9 20,9 17,5 33,3 30,3 

totalt (164) 20,4 21,6 16,9 33,2 28,3 

standardavv 3,7 4,7 4,2 5,5 6,0 

 
 

TABELL V 
JÄMFÖRELSER MELLAN ASSIST OCH R-SPQ I ENKÄTSVAREN 2015 VAD GÄLLER DJUP- OCH YTINRIKTNING. 
 

 Djupinriktat lärande Ytinriktat lärande 

 ASSIST R-SPQ omskalad 
differens ASSIST R-SPQ omskalad 

differens 
medel 20 31,3 1,2 15,8 27,9 -0,9 

max 30 50 16 28 50 14 

min 6 10 -10 6 12 -16 

standardavv 3,9 6,2 3,8 4,4 6,4 4,4 

korrelation m. 
ASSIST 

1 0,51 0,53 1 0,44 0,63 

korrelation m. R-SPQ 0,51 1 -0,46 0,44 1 -0,43 

 

TABELL VI 
JÄMFÖRELSER MELLAN ASSIST OCH R-SPQ I ENKÄTSVAREN 2015 VAD GÄLLER STRATEGISKT LÄRANDE 

 

 ASSIST R-SPQ omskalad 
differens 

R-SPQ, bara 
ytstrategi 

R-SPQ bara 
djupstrategi 

medel 20,6 30,9 2 15,6 15,3 

max 30 49 13 25 25 

min 6 15 -14 5 5 

standardavv 5,2 4,1 5,1 3,5 3,5 

korrelation m. ASSIST 1 0,25 0,89 -0,17 0,46 

korrelation m. R-SPQ 0,25 1 -0,23 0,58 0,59 
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(0,19) och dåligt (0,11 eller sämre) med sju av tio R-SPQ-
djupstrategifrågor. Korrelationen med övriga tre R-SPQ-frågor 
är 0,18, 0,18 respektive 0,23. Om vi tar bort ASSIST 12 från 
analysen förbättras korrelationen mellan ASSIST-
djupstrategivärdet och R-SPQ-djupstrategivärdet från 0,51 till 
0,52.  

Problemet med denna fråga skulle kunna ha att göra med 
översättningen av originalets ”Often I find myself questioning 
things I hear in lctures or read in books”. Det svenska ordet 
ifrågasätta kan uppfattas som att man inte litar på något 
snarare än att man kritiskt prövar det mot tidigare kunskaper 
och erfarenheter. 
 

IV. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Vi har med hjälp av ASSIST och R-SPQ studerat 

lärstrategierna hos civilingenjörsstudenter på KTH för att 
besvara de fyra frågorna i inledningen. Det finns stora 
individuella skillnader i värden på skalorna, men sett över hela 
årskurser är skillnaderna små. En förklaring kan vara att de 
höga antagningskraven till dessa program och den tämligen 
homogena studentgruppen gör att skillnaderna mellan 
studenternas strategier blir små. 

 
1. Varierar lärstrategierna mellan årskurserna i samma 
utbildningsprogram? 

Nej. Variationerna är små inom programmet. Ytinriktning 
minskar något på Datateknik med åren, vilket skulle kunna 
förklaras med att 1) De ytinriktade hoppar av i större 
utsträckning an andra. 2) De ytinriktade byter strategi, kanske 
på grund av den programsammanhållande kursen [5] på 
Datateknik som tränar studieteknik.  

Vi ser att årskurs 2 på Medicinsk teknik har ett högre värde 
på ytinriktning. Det skulle kunna förklaras av att de flesta som 
släpar efter på Medicinsk teknik hamnar i årskurs 2 och i så 
fall antyda att ytinriktning kan vara en delorsak till detta. 
Eftersläpningen på Datateknik är tämligen jämnt fördelad 
mellan årskurserna. 

En förklaring till varför årskurs 4 och 5 på Medicinsk teknik 
har ett högre värde på ytinriktning kan vara att de allra bästa 
studenterna söker sig till andra masterprogram. 

 
2. Varierar lärstrategierna mellan olika utbildningsprogram? 

Något. Den största skillnaden mellan programmen är att 
datateknikstudenterna har en lägre grad av ytinriktad 
lärstrategi än medicinskteknikstudenterna. En förklaring skulle 
kunna vara de något högre inträdeskraven på datateknik 
historiskt sett har gett studenter med mindre ytinriktat lärande. 
En annan tänkbar förklaring är att den 
programsammanhållande kursen [5], som finns på datateknik 
men inte på medicinsk teknik. 

 
3. Ändras lärstrategierna hos en student under första året 
eller under de minst fem år som studierna på ett 
civilingenjörsprogram varar? 

Inga signifikant förändringar, mätt på gruppnivå. De 
studenter som finns kvar i årskurs 4 / 5 tenderar att ha högre 

poäng i strategisk lärstrategi, särskilt i slutet av år 1, än de 
studenter som antingen hoppat av eller gått om någon eller 
några årskurser. 

Problemet med ytinriktning är inte enbart sämre resultat och 
fler avhopp, det är också att många av de ytinriktade helt 
missar poängen med sin utbildning [8]. 

Vi ser också att extremerna går mot normalen. En förklaring 
kan vara att studiestrategin anpassas till omgivningen. En 
slutsats av det är att eftersom det åtminstone går att 
normalisera studiestrategier är det viktigt att arbeta för att 
denna norm är konstruktiv, d.v.s. minska inslaget av 
ytinriktade strategier. 

 
4. Är det någon skillnad mellan ASSIST och R-SPQ i hur 
dessa enkäter mäter ytinriktat lärande och djupinriktat 
lärande? 

Ja. Om det inte fanns skillnader borde korrelationerna vara 
starkare, men i denna studie var korrelationerna runt 0.5, 
vilket är lågt för naturvetenskapliga sammanhang, men dessa 
är ju samhällsvetenskapliga instrument och ligger inom 
samma intervall som studier på de längre enkäterna ASI och 
SPQ [9], där det konstaterats att instrumenten tycks mäta 
liknande konstruktioner av lärstrategier. Vid stora avvikelser 
och för medelvärden över stora grupper fungerar säkert 
instrumenten som avsett, men vi ställer oss frågande till dess 
nytta utöver detta. Det finns dessutom enstaka frågor i både 
ASSIST och R-SPQ som avviker så mycket från övriga att just 
deras existensberättigande kan ifrågasättas. 
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Abstract—Laboratories are often central in engineering 

education. Unfortunately laboratory exercises are not always 
designed to contribute to the cognitive development of the 
students. Instead they might simply illustrate the theory, without 
opportunities to investigate or enhance creativity. Also our 
students themselves in surveys expressed that they learnt less 
about e.g. laboratory design than they had expected. To change 
this, we have designed inquiry-based laboratory exercises in 
which students are given the opportunity to not only work 
“hands-on” but also “minds-on”. The main efforts are given the 
first course, when students are most receptive towards what 
engineering studies could be. Interviews and surveys among 
students reveal that the open-inquiry laboratories are beneficial 
for more complex learning, although it requires support in 
different ways. After the revision the laboratory course was more 
in line with their expectations and our intentions. 

Index Terms— inquiry-based, laboratory, creativity, chemistry 

I. INTRODUCTION 
aboratories are a central part of engineering education, not
least in chemistry, and the design and conducting of 

experimental work is a key component of many careers. It is 
therefore highly prioritized, even in times of decreasing 
resources. However, the knowledge of the learning during 
laboratory sessions could be more developed. As Singer et al. 
[1] point out: “Despite its importance in the curriculum, the 
role of the chemistry laboratory in student learning has gone 
largely unexamined.” Traditional “cookbook”, expository-type 
laboratories with clear step-by-step instructions and well-
known outcomes have often been used to illustrate and 
confirm chemical principles taught in courses  [2]. However, 
they neglect certain crucial steps of experimentation, in 
particular formulating the problem at hand in a scientifically 
testable manner, designing the experimental procedure in 
order to gather relevant and robust data, and analyzing data to 
draw appropriate conclusions. Literature has discussed the 
need for laboratories to be not only to “hands-on”, but also 
“minds-on” [3, 4], something that is poorly served by 
confirmatory, expository laboratory exercises [5].  
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Inquiry-based laboratories are discussed in the literature as 
alternatives to the expository type. Different levels inquiry 
have been discussed, such as structured, guided, open and 
authentic inquiry [2], in order of decreasing level of structured 
support given to the student in the laboratory activity. Such 
laboratories furthermore involve and develop generic skills in 
problem solving, metacognition) [6] and independent inquiry 
that are relevant to careers outside of experimental chemistry. 
Blonder et al. [7] have also found that an open-ended 
laboratory experiment allowed students to inquire according to 
their level, interest and ability. High-performing students are 
however more positive towards more inquiry-based laboratory 
work, while others need time to adjust [8]. 

II. THE CHANGE TOWARDS INQUIRY-BASED LABORATORIES

A. Revision of laboratory exercises 
Three laboratory exercises in the first course in general 

chemistry for students in natural sciences and engineering 
were chosen for revision. The original laboratories were all of 
an expository nature with step-by-step instructions: the first 
exercise of the course where the use laboratory equipment 
such as pipettes, balances and other glassware were 
introduced, a laboratory in the middle of the course involving 
determination of the dissociation constant of a buffer salt 
through construction of an Arrhenius plot, and a reaction 
kinetics laboratory towards the end of the course that involves 
the classic iodine clock reaction for determination of the 
associated rate constants. Each of the revisions are outlined 
below. 

B. First encounter with university laboratory practice 
The very first laboratory exercise is of special importance 

since it set the stage for later activities. In revising the first 
laboratory exercise, a shift was made to favor an increased 
focus on investigative and scientific approach rather than just 
following instructions on how to use and operate laboratory 
equipment. However, as a first laboratory, it was also 
important to not overwhelm students with an overly 
demanding inquiry laboratory. As discussed in Buck et al, 
2008 [2], various levels of openness are possible for inquiry-
based laboratories, and it was important here to provide 
sufficient guidance to strengthen their confidence. 

We designed therefore a first exercise in which students 
were to determine the chemical formula of hydrated copper 

Laboratory practice both “hands-on” and 
“minds-on” 

Felix Ho*, Maja Elmgren and Hans O. Karlsson 
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chloride, based on a step-by-step laboratory in the literature 
[9]. While the procedures (the “how”) were more or less 
given, justifications for each step (the “why”) were not. 
Instead, questions regarding the experimental choices were 
posed throughout, to be answered after performing each step, 
in order to activate student thinking about reasons behind each 
experimental step.  

The calculation procedures were also left to the students to 
figure out by themselves. Therefore, while providing a 
significant level of guidance, this laboratory nevertheless 
focused the student’s mind on the chemistry being performed 
and required them to employ chemical reasoning to explain 
their experimental steps. 

C. Conceptual thermodynamics 
While thermodynamics is conceptually difficult, it is often 

taught with a mathematical approach. A common result is that 
students become proficient at solving typical mathematical 
problems. However, their ability to relate the mathematical 
relationships and results to thermodynamic principles, and 
their ability to discuss thermodynamics and solve problems 
through reasoning is limited. Laboratory work is also often 
designed to illuminate the mathematical formalisms, rather 
than thermodynamic reasoning [10]. 

The second revised laboratory was therefore on the topic of 
thermodynamics, and heats of solution in particular. Rather 
than just focusing on the actual values to be determined, the 
laboratory is centered on conceptual understanding and 
reasoning of the chemistry involved. The experimental steps 
are also described in less detail, requiring the student to make 
more decisions about the procedure. Far from trying to avoid 
the mathematical language, students are asked question to 
relate equations more directly to physical phenomena. They 
are also asked to look into the formulas in a slightly different 
way, such as through the use of ranking tasks [11]. 
Furthermore, questions are included to prompt students to 
discuss exothermic vs. endothermic dissolution reactions with 
relation to chemical bonding models. In this way, an attempt is 
made to directly address the difficulties students have in 
connecting the macroscopic (the heat/cooling observed) and 
symbolic (mathematical expressions) and submicroscopic 
(models of chemical bonding, dissolution, intermolecular 
forces) representations in chemistry as described in 
Johnstone’s triplet [12]. 

D. Kinetics laboratory that does not outsmart students 
Kinetics is another difficult area for students. Many 

concepts unfamiliar from secondary school are introduced, 
and the continuously dynamic, time-dependent nature of 
kinetics (as opposed to looking only at the start and end of a 
reaction) pose significant challenges for many students. The 
number of novel concepts can become overwhelming for 
students, resulting in cognitive overload [11].  

Laboratory exercises in kinetics are often very cleverly 
designed to be simple to execute, but they are at the same time 
usually difficult for students to grasp. A typical example is the 

classic chemical clock reaction [9], a variant of which was 
used in the original laboratory. The distinct color change for 
measuring the time for the reaction is easy to notice, but the 
underlying phenomena are difficult to understand. It also 
ironically does not allow students to observe the dynamic and 
continuous changes in concentration as a function of time, 
which lie at the heart of understanding reaction kinetics. 
Instead, only the total time taken for completion is measured. 
Presented as an expository laboratory, it is nevertheless 
perfectly possible to complete the exercise and obtain an 
acceptable result without understanding the chemistry 
involved 

To allow students to focus more on continuous change and 
time-dependence of reactions, which the basis of kinetic 
measurements usually are about, we developed a new inquiry-
based laboratory based on bleaching of a food dye. We were 
inspired by an example in the literature [13], developing a new 
laboratory manual and making important changes to suit our 
students. 

Being a laboratory in the end of the course, advantages of 
the earlier experiences can be taken. The new laboratory thus 
allows the students to explore more and to take part in the 
experimental design. Although the most salient background 
theory is presented in the laboratory manual, with questions to 
guide the students’ thinking, the actual procedures for the 
experiments and data interpretation are left to the students to 
design, and common experimental problems and pitfalls left 
for them to discover and deal with. It is the most open of the 
three new laboratory exercises. Extra care was needed in 
providing the right amount of background material to avoid 
cognitive overload and confusion, as both the subject matter 
and the measurement technique (spectrophotometry) were 
very new to most students.  

III. INVESTIGATIONS ON EFFECT OF NEW LABORATORY DESIGN

A. Investigating learning during laboratories 
When changing central parts of introductory courses it is 

important to investigate the outcome. Do the changes lead to 
improved learning, more positive attitudes and use of learning 
strategies valuable in engineering as well as research? What 
types of changes are the most crucial? What are the critical 
aspects of support for the changes to be successful?  

We also want to look into the challenges early 
undergraduate chemistry students face in tackling inquiry-
based laboratories, with a view of providing insights into what 
needs to be considered in designing and implementing such 
laboratories. We hypothesize three main domains in which 
students may face difficulties:  

 - Content-related issues (e.g. unfamiliarity and lack of 
understanding of the problem and subject matter of the 
laboratory, gaps in expected prior knowledge, unfamiliarity 
with experimental techniques.) 

- Process-related issues (e.g. difficulties in estimating 
reasonableness of parameters/ “guesstimating”, unfamiliarity 
with inquiry process, difficulties in appropriate problem 
formulation, difficulties in seeking help or information, 
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cognitive overload) 
- Personal factors (e.g. confidence and self-concept, fear of 

failure, relationship with co-student/teachers) 

B. Impact on learning strategies and attitudes 
In an earlier study [14] we administered a questionnaire 

with an inventory designed to examine students’ self-reported 
intended learning strategies, before and after completing this 
first course in university chemistry. The same questionnaire 
contained another inventory on attitudes and expectations of 
the laboratory. This questionnaire has now been administered 
for two cohorts of chemistry and chemical engineering 
students in consecutive years. The original expository 
laboratories were used in the first year, whereas the new 
laboratories on chemical formula determination and reaction 
kinetics had been implemented in the second year. Analysis of 
the two pre-post responses showed that, after the 
implementing the new laboratories, the best improvement in 
matching student expectations pre- and post-course was found 
in the domain of experimental design. There was also a slight 
improvement in the match between the expected/actual use of 
critical thinking strategies pre- and post-course, but this effect 
was small. 

C. Informal discussions with laboratory assistants 
The reactions from laboratory assistants towards the new 

laboratories before implementation were mixed. Some were 
skeptical, arguing that the students would be less prepared 
practically, when the systematic training of e.g. pipette usage 
was exchanged with less strict exercises. After implementation 
the views were more uniformly positive. The laboratory 
assistants pointed out that their role as teachers became more 
demanding and that the students asked more questions and 
needed more confirmation. This was mainly seen as a positive 
sign of student engagement. Valuable knowledge of certain 
difficulties was also gained from informal discussions with 
laboratory assistants, leading to refinements of the kinetics 
laboratory. For that exercise, they also suggested a planning 
phase for the exercise in another room outside the laboratory. 
When tried, this was found to lead to more constructive 
dialogues, since the students were more focused on trying to 
understand the underlying principles and plan for the 
experiment, rather than immediately trying to start 
experimental work. 

D. Video recording and interviews regarding the kinetics 
laboratory 
To better understand the difficulties during the most open 

laboratory exercises, namely the kinetics laboratory, video 
recording during the laboratory session was undertaken. Two 
pairs of students volunteered to be filmed while 
experimenting. Preliminary analysis show the importance of 
preparation before going into laboratory, the prompting 
questions posed in the laboratory manual that promoted 
thinking and discussions among the students, and the 
interaction with the laboratory assistants.  

Interviews were also conducted with these volunteer 
students after the kinetics laboratory. Very positive opinions 

concerning laboratory work in general were shown. The 
students preferred more open-ended laboratories, and pointed 
out that it made them think much more and actively try to 
understand what actually happened, while expository 
laboratories were seen to be sometimes executed without 
understanding. They stressed the importance of some 
guidance, and confirmed the idea that open-ended questions 
instead of straightforward instructions were preferred. They 
made it also clear that the role of the laboratory assistant were 
essential. Although it was sometimes frustrating when they did 
not get direct answers on their questions, they thought that it 
was beneficial to their learning. In contrast to some 
expectations from university teachers, the students reported 
significant earlier experiences with inquiry-based laboratories. 
While it should be kept in mind that there may be self-
selection towards more interested and knowledgeable student 
in the volunteering process, the results from these first studies 
nevertheless indicate the effectiveness of the new laboratory to 
achieve the aims of increasing student engagement, active 
reflection and deep learning. 

IV. IMPORTANT FACTORS FOR LEARNING IN LABORATORY

Careful considerations need to be made in transitioning to 
more inquiry-based laboratories. In increasing the cognitive 
demands on students in experimental design needs to be 
tempered by adjustments to the chemistry content to be 
covered. A number of insights have been gained so far through 
the process of revising and implementing these laboratory 
exercises. 

1) Progression in complexity
The initial pilot of the kinetics laboratory was somewhat 

more open in nature and dealt with more chemistry content. 
Feedback from students and laboratory assistants suggested 
however that it was too difficult and caused confusion. The 
presence of too many ideas coupled with the need to work out 
the experimental procedures for themselves seemed to cause a 
cognitive overload that led to confusion, frustration and 
unproductive work. In order to reduce this cognitive load, the 
laboratory manual was revised, the content was adjusted, and 
other supporting material such as video clips were introduced. 
Care needs to be exercised, however, to not provide too much 
assistance, thereby turning the exercise back to being mostly 
expository in character. 

2) Leading student by asking questions
Asking open and conceptual questions without a single 

numerical answer in laboratory manuals was identified as a 
good way to support students in transitioning to more inquiry-
based laboratories, assisting their laboratory planning without 
giving away too much direct information. This was a useful 
tool for tuning the balance between exposition and inquiry, 
and analysis of the video recordings and student interviews 
also showed the key role that they play in steering the 
students’ mode of interaction and thinking, prompting more 
reflection and understanding. 
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3) Facilitate preparation before the laboratory 
Connecting theory and practice is of uttermost importance 

for engineers. Although it might be good in practice to be able 
to attack a problem even without all information, it is still 
important to try do gather the information at hand and process 
it, so that the laboratory can be carried out in a well thought 
out way. Implementing a preparatory phase outside the 
laboratory before starting the experimental work in the 
kinetics laboratory was found to facilitate improving students’ 
preparation prior to commencing the experimental work. This 
was also an adaptation introduced after the initial pilot. 

4) Active and well-trained laboratory assistants  
The more open and inquiry-based the laboratory exercise is, 

the higher are the demands placed on the laboratory assistants. 
They need to be able to discuss diverse solutions and designs, 
which is much more demanding than pointing in the single 
right direction. For this kind of laboratories, the laboratory 
assistants’ dialogue with the students have clear consequences 
for student learning. Through thought-provoking questions 
and clever discussions they are able to foster deep learning 
among students. To support laboratory assistants in their role 
(although not solely connected to this change), an introductory 
course for them has been developed. Discussions should also 
be held about the pedagogical approach required for teaching 
such inquiry-based laboratories. 

V. FURTHER RESEARCH AND DEVELOPMENT 

A. Continuous development 
Inspired by the positive outcome we continue the 

development towards open-inquiry laboratories and 
refinement of the ones developed. New projects involving 
development of lectures and problem solving sessions that 
promote more student-active engagement are in the planning 
stages.  

B. Ongoing research 
Identifying challenges and issues that need to be addressed 

in inquiry-based laboratories is a key step in being able to 
improve their design and implementation to ensure that they 
enhance student learning, and not instead create unnecessary 
hurdles. This will provide insights as to which particular 
aspects concerning the structure and presentation of the 
laboratory, as well as the pedagogy employed of the instructor, 
are required to support student learning. In this we will look 
into the various issues related to content, process and personal 
factors, mentioned above. 

We will therefore continue the study with an exploratory, 
qualitative/quantitative approach, in which we will involve 
both concise surveys of participating students’ background 
and perception of the laboratory, analysis of recordings from 
selected students as they carry out the laboratory in pairs, and 
post-laboratory interviews with students and [15,16]. The 
qualitative approach is needed for a more authentic insight 
into “what actually goes on in the laboratory” [17], while the 
more quantitative survey gives an overview that also includes 
students not in the subset selected for recording. 

VI. CONCLUSION 
We conclude that a more open ended laboratory practice is 

valuable already on the very first course. It takes advantages 
of recent development in schools in a positive way. Inquiry-
based laboratories were  found to be more attractive, leading 
to both better learning and higher interest in chemistry. 
Students are thereby encouraged to work both “hands-on” and 
“minds-on”. 
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Abstract—A first course in Automatic Control is presented, 
where the aim is to put most of the emphasis on the Implement 
and Operate phases in the process of developing new products 
and systems. The course is built around three extensive 
laboratory exercises, where each laboratory exercise can have a 
duration of up to two weeks. The laboratory tasks involve 
implementation of a control system in an industrial PLC 
(Programmable Logic Controller), development of an operator 
interface, and writing of a manual for the operator.  

Index Terms—Active learning, laboratory exercise, PLC-
programming, operator interface.  

I. INTRODUCTION 
ccording to the CDIO framework, [1], the goal of
engineering education is that every graduating engineer
should be able to: 

Conceive-Design-Implement-Operate complex value-added 
engineering products, processes, and systems in a modern, 
team-based environment. 

Assuming that this characterization is adopted, a logical 
consequence is to design engineering education with this goal 
in focus. Traditionally a course in an engineering discipline 
starts with the theoretical basis (including analysis tools), 
continues with design methods, where the result in many cases 
is an equation on paper, and sometimes ends with some type 
of implementation, while the operate phase seldom is covered.  

This paper presents a course in Automatic Control (TSIU06, 
Industriella Styrsystem,[2]) given at Linköping University. 
One aim of the course is to put emphasis on the Implement 
and Operate phases in the process of creating a product or a 
system. However, in order to make the implementation 
meaningful a minimum amount of theory is provided, and a 
pedagogical challenge is to do that with limited use of 
mathematics.   

The authors are with Division of Automatic Control, Department of 
Electrical Engineering, Linköping University, Sweden. Corresponding author 
is Svante Gunnarsson. E-mail: svante.gunnarsson@liu.se 

Designing a course where the aim is to emphasize the 
Implement and Operate phases implies a substantial amount of 
student active learning, and this is also the case in this course. 
The core of the execution and examination of the course 
consists of three big laboratory exercises, where the duration 
of each laboratory exercise can be up to two weeks, and a 
small project. Since the execution of the different laboratory 
exercises overlap in time, and resources in terms of equipment 
are limited this puts strong requirements on the students’ 
abilities to plan the work.  

The paper is organized as follows. Section II gives an 
overview of the course and discusses the expected learning 
outcomes and the structure of the learning activities. In 
Section III the equipment and the various software tools are 
presented. Sections IV – VII then present the contents and the 
execution of the course via the Conceive-Design-Implement-
Operate phases. Finally Section VIII contains some 
conclusions.  

II. ABOUT THE COURSE

A. Implement and Operate first 
A main challenge of this course is that it comes before the 
more traditional course in Automatic Control where the 
theoretical background and the mathematical analysis and 
design tools are treated. In a more conventional curriculum it 
is often the case that the theoretical course comes first, and 
that implementation activities come later. On the other hand, 
by forming the learning activities in the practical course in a 
suitable way they can hopefully serve as inspiration and 
motivation to grasp the theoretical parts of the subject.  

B. Basic facts 
The course is given for the Bachelor of Science program in 
Mechanical Engineering (Swe: Högskoleingenjörsprogrammet 
i Maskinteknik) during the second half of the spring semester 
of year one. The course comprises 6 ECTS credits, and there 
are normally around 65 participants in the course. The 
learning activities are based on three large laboratory exercises 
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and one small project. The third laboratory exercise uses 
different hardware and software, and a somewhat different 
control problem is studied. This laboratory exercise will hence 
be left outside this paper. The project is tightly connected to 
the first two laboratory exercises, and the task is to write an 
operator manual for the control system. In addition there are 
four lectures and four problem solving sessions. The 
laboratory exercises rely on a substantial amount of 
independent work by the students, and the duration for each 
laboratory exercise can be up to two weeks. More details 
about the organization will be given below.  

The required knowledge and skills from previous courses in 
the curriculum include first order differential equations and 
integrals from the calculus course, basic skills in 
programming, basic knowledge about binary numbers, 
together with skills in writing reports. What is also of 
fundamental importance, even though not so visible in the 
curriculum, is the ability to work independently, take 
initiatives, and to use a systematic approach for trouble 
shooting.  

Another consequence of the character of the course, with three 
large laboratory exercises, is that it also requires a substantial 
amount of planning by the students. Problems with completing 
the laboratory tasks or the project and finishing the course in 
time can often be connected to insufficient planning. It should 
also be noted that the students follow two other courses in 
parallel, where one of them also comprises laboratory 
exercises.  

C. Learning outcomes – short summary 
The learning outcomes of the first two laboratory exercises 
and the project can be summarized briefly as follows: 
• Implement the relationships

𝐼𝑘 = 𝐼𝑘−1 + 𝐾 𝑇𝐼
𝑇𝑆
𝑒𝑘   (1) 

𝑢𝑘 = 𝐾 𝑒𝑘 + 𝐼𝑘                       (2) 
(i.e. a discrete time version of a so called PI-regulator) in 
an industrial PLC (Programmable Logic Controller). 
Implementing the relationships (1) and (2) may look 
deceptively simple, but, as will be described below, it 
includes numerous practical aspects related to the 
hardware and programming environment.  

• Determine the coefficients 𝐾,  𝑇𝐼  and 𝑇𝑆 such that the
algorithm is able to control the behavior of a laboratory
scale process.

• Develop an operator interface that presents relevant
information to a process operator and allows the operator
to modify the operation of the plant.

• Write a manual for the operator describing the process,
the control system, and a method to tune the coefficients
of the control algorithm.

Remark: As mentioned above, the third laboratory exercise 
deals with sequential control, which is a particular class of 
control problems. The structure of the learning activities is 
similar to the other two laboratory exercises, but since the 
equipment (a model factory producing Lego cars) and 
software are different this exercise is left outside the 
presentation.  

D. Learning outcomes with reference to the CDIO Syllabus 
The CDIO Syllabus offers a structured way to specify 
expected learning outcomes, see [3], and in this section we 
will discuss the expected learning outcomes of this course 
using the CDIO Syllabus as reference.  

1. Disciplinary knowledge and reasoning: The learning
outcomes of the course are clearly connected to section
1.2 Core engineering fundamental knowledge, with some
basic understanding of system models and feedback
control, but with emphasis on implementation aspects of
control systems.

2. Personal and professional skills and attributes: Due to
the nature of the subject and the organization of the
learning activities with extensive independent work, the
learning outcomes are mainly connected to sections 2.3
System thinking and 2.4 Attitudes, thought, and learning
respectively. System thinking, in terms of subsystems and
interaction between them, is fundamental within the
subject. Among the several relevant subsections in 2.4
one can mention 2.4.2 Perseverance, urgency and will to
deliver and 2.4.7 Time and resource management
respectively.

3. Interpersonal skills: Teamwork and communication:
The entire examination of the course is based on the three
rather time consuming laboratory exercises and the
project. The learning activities are carried out in pairs,
and this means that the course will give thorough practice
in teamwork in a small team, connected to section 3.1
Teamwork. The purpose of the project is to write a short
manual intended for an operator with limited knowledge
in the automatic control subject. The report is supposed to
give an overview of the process and the control system, a
description of the user interface, and some guidelines for
tuning of the control system. This task is hence related to
section 3.2 Communications.
4. Conceiving, designing, implementing, and
operating systems in the enterprise, societal, and 
environmental context – The innovation process: As 
indicated already by the title of the paper the emphasis of 
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the course is in the implement and operator phases, and 
hence the learning outcomes have closest connections to 
sections 4.5 Implementing and 4.6 Operating of the CDIO 
Syllabus.  

E. Structure of learning activities 
As mentioned, the course is based on three big laboratory 
exercises and one project. For each laboratory exercise the 
overall structure of the learning activities is as follows: 
• Introductory lecture presenting background material. 
• Problem solving session dealing with problems related to 

the laboratory tasks. 
• Independent work with preparation tasks. Access to a 

reasonable amount of assistance upon request. 
• Helpdesk-sessions, where the students are expected to 

present their solutions to the preparation tasks.  
• An initial, scheduled, and supervised session in the 

laboratory. 
• Independent work in the laboratory. Since the number of 

workplaces is limited the student groups have to make 
reservations in advance to get access to the workplaces. A 
group can only have four hours reserved in advance.  

• During the laboratory work there is access to a reasonable 
amount of assistance upon request. 

• Demonstration of the working solution to the supervisor. 
 
The project is connected to the first two laboratory exercises, 
and the execution of the project task, i.e. tuning of the control 
system and writing of a manual for an operator can start as 
soon as the first laboratory exercise has been completed.  

III. THE EQUIPMENT AND SOFTWARE TOOLS 

Industrial process control systems typically involve a large 
and complex industrial process and a substantial amount of 
control equipment. Real industrial processes are very seldom 
available for education purposes, and instead one has to use 
affordable and safe laboratory scale equipment. Figure 1 
shows the type of equipment that is used in this course, and it 
consists of the following hardware and software components: 
• A process consisting of two water tanks on top of each 

other, a pump, and sensors measuring the water levels in 
the tanks. 

• An industrial PLC of the type Siemens SLC5/03. 
• A standard PC to be used as operator station.  
• The software tool RSLogix in which the program to be 

executed in the PLC is developed.  
• The software package InTouch and, in particular, the tool 

WindowMaker, which is used to develop the operator 
interface.  

 

 
 
Figure 1: Laboratory scale plant and operator workplace. 

 
Both for the PLC program and the operator interface the 
student groups are given a program skeleton to start from in 
the development process. 

IV. CONCEIVE PHASE 

The Conceive phase in a development project deals with the 
problem of identifying needs of e.g. economic, environmental, 
or quality character, and where the introduction of a new 
product or system can contribute to fulfilling the needs. For 
the automatic control subject there are many examples both in 
industrial processes and in consumer products where the 
automatic control functionality is crucial for the operation. In 
e.g. a paper mill there are hundreds of control systems 
contributing to the task of maintaining the quality of the 
product, efficient use of energy and raw material, and keeping 
the emission of waste products at a minimum. In practice this 
means controlling physical quantities like level, temperature, 
pressure, flow, concentration, etc.  

V. DESIGN PHASE 

The aim in this phase is that the students should be able to 
carry out a simple model based design of a control algorithm, 
via the use of so called lambda-tuning. A main pedagogical 
challenge is to present a sufficient but minimal amount of 
“theory” in order to make the laboratory experiments 
meaningful. This includes: 
• Introducing the system concept. 
• Introducing inputs, outputs and disturbances. 
• Motivating that a constant input value eventually results 

in a constant output value, (i.e. the static behavior), and 
that another constant input value results in another 
constant output value.  

• Motivating that a sudden change of the input value, from 
one constant value to another, will lead to a gradual 
change of the output from a constant value until it reaches 
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the constant value corresponding to the new input value 
(i.e. the dynamic behavior). 

• Introduction of the two parameters, time constant and
static gain respectively, which describe the properties of 
the change of the output value relative to the change of 
the input value. The parameters are illustrated in Figure 2. 

Figure 2: Change of output value 𝑦 as result of change in 
the input 𝑢. The input change is denoted 𝑑𝑢, and the resulting 
change of the output is denoted 𝑑𝑦. The static gain is obtained 
as the ratio 𝑘 = 𝑑𝑦/𝑑𝑢, and the time constant 𝑇 is obtained as 
the elapsed time from the change of the input until the output 
has reached 63 % of the final value. 

• Introduction of the feedback principle where the input is
determined as a function of the observed output.

• The properties of proportional and integrating feedback.
• A simple design rule, so called lambda tuning, to

determine the gains of the proportional and integrating
feedback as functions of the time constant and static gain.

VI. IMPLEMENT PHASE

The task is to implement equations (1) and (2) in an industrial 
PLC in order to control a laboratory process. At the first sight 
it may seem simple, but since it is done using real industrial 
hardware and is meant to cover relevant practical aspects the 
task involves a number of aspects:  
• The program is developed on a PC using a development

tool called RSLogix, and then downloaded and executed 
on the PLC. 

• The programming is done using so called ladder diagrams
where conditions, e.g. comparisons and logical checks, 
and actions, e.g. multiplications and logical operations, 
are represented by graphical blocks.  

In the first laboratory exercises the students start from a given 
program skeleton with a built-in PI-controller, and add the 
following extra functionalities to the control system: 
• Ability of the program to change between manual and

automatic control of the tank level. 
• Ability to choose which tank level to control.

• A supervision function that detects if there is risk for
overflow and then automatically switches to manual
control and sets the control signal to zero.

In the second laboratory exercise the task for the students is to 
implement the PI-controller from scratch, i.e. to replace the 
PI-controller used in the first exercise. This implies several 
new practical aspects to take care of: 
• The PLC uses integer arithmetic, and parameters and

values are represented using 16 bits, including one bit for 
the sign. This implies that the programming has to be 
done with care in order not to cause overflow in e.g. 
multiplications. One remedy is to use suitable scaling of 
all variables and parameters in order to find a trade-off 
between accuracy and risk of overflow. The scaling 
makes it necessary to keep the scaling of each individual 
variable in mind, so that various operations are done using 
the right scaling. Another remedy is to utilize the built-in 
check that detects if an overflow has occurred in a 
multiplication. In such a case one of the factors is rescaled 
and the multiplication is carried out again.  

• The execution of (1) and (2) can under some
circumstances result in a value of the control signal that 
exceeds the physical limits. Hence, the equations have to 
be complemented with a check and truncation of the 
control signal in order to avoid this. 

• A straightforward implementation of (2) in combination
with truncation of the control signal can deteriorate the 
performance of the control system via a phenomenon 
called integrator windup. In order to handle this problem 
(2) has to be modified using some suitable method. 

• For accuracy reasons the integrating feedback has to be
updated using a lower frequency compared to the 
proportional feedback. This is achieved by using a timer 
block in the PLC program. 

• The performance of the PI-controller implemented from
scratch should also be compared with the built-in 
controller. 

VII. OPERATE PHASE

The parts of the course that can be connected to the Operate 
phase involve the development of an operator interface and the 
creation of an operator’s manual. The design of operator 
interfaces is an entire discipline in itself, and the aim is to 
provide initial insight into some of the aspects that need to be 
considered when designing an operator interface. The 
development of the operator interface is also done in steps 
distributed over the two laboratory exercises.  

The interface is required to comprise the following features: 
• Display of the levels of both tanks, both graphically and

via numerical values. 
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• An alarm that turns on a red light when any of the two
levels exceeds 80 % of the maximum level.

• A mechanism that turns off the pump, and hence the flow
into the tanks, when either of the levels exceeds 90 % of
the maximum level.

• Switches that enable change between manual and
automatic control, and between the built-in controller and
the regulator developed by the students.

• Sliders, buttons and text fields that enable tuning of the
coefficients of the PI-regulator.

• Graphs showing the current value and time history of
actual and reference tank levels and pump speed.

An important part of the course, related to the Operate phase, 
is the project where the task is to write a manual for an 
operator. The manual is expected to present the following 
aspects: 
• A brief description of the entire system, including the tank

process, the PLC, the PC, and an explanation of which 
information that is exchanged between the different units. 

• A thorough presentation of the interface.
• A brief description of the parts of a PI-regulator and the

features of the different components.
• A description of one tuning method for selecting the

coefficients in the PI-regulator.
• In addition, the manual should meet the general

requirements for a report of sufficient quality.

The project has to be completed and the manual has to be 
handed in within two weeks after the completion of the first 
laboratory exercise. 

VIII. DISCUSSION

The course has been given for approximately five years and 
seems to have found a suitable form concerning learning 
objectives, organization and execution. The following 
observations can be made: 
• The organization and execution of a course of this kind

require that the involved teaching staff pays sufficient 
attention on the planning and timing of the various 
learning activities. 

• Similarly, the course requires careful planning by the
students in order to fit the various learning activities into 
the schedule together with other courses. 

• The helpdesk sessions are very important in order to
ensure that the students are sufficiently prepared before 
the laboratory exercises.  

• The students find it positive that the main part of the
learning activities is based on practical work in the 
laboratory. 

• The writing of the operator manual gives good training in
written communication.

• The instructions, e.g. in terms of a check-list, concerning
the writing process can be improved.

IX. CONCLUSIONS

A first course in Automatic Control has been presented, where 
one of the aims of the course is to put emphasis on the 
Implement and Operate phases in the creation of a new 
product or system. The learning activities are based on three 
large laboratory exercises and one project. In addition to 
giving disciplinary knowledge in the subject the course gives 
opportunities to develop several engineering skills, e.g. 
teamwork, communication, system thinking, planning of time 
and resources, etc. 
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Abstract—In this article, we present the results from an 
attempt to utilize parts of a MOOC in a PhD course employing a 
Flipped Classroom approach to teaching and learning. Based on 
the student feedback and teacher experiences, we examine, how 
students perceived the combination of videos from a MOOC and 
active learning activities in the classroom. We discuss advantages 
and disadvantages that we observed with using videos that we 
have not recorded ourselves and assess which type of active 
learning was perceived as most useful by our students. The 
results show that the waste majority of students experienced the 
videos and learning activities as very useful for their learning. 
The group discussions in the practice sessions were most 
appreciated. The MOOC videos enabled students to engage with 
the video content at their own pace, even though they were partly 
perceived as to broad and unspecific. In sum, teachers and 
students experienced the course as highly rewarding, but also 
time consuming. 

Index Terms— flipped classroom teaching, MOOC, video 
lectures, active learning, peer instruction, collaborative problem 
solving.  

I. INTRODUCTION 
HE past years we have seen a surge of interest in the 
flipped classroom teaching strategy at many universities 

around the world [1], [2]. The basic idea is to encourage 
students to watch a set of video lectures before each class. 
Given that students become acquainted with the material at 
home, we free up time with a teacher and peers in the 
classroom that can be dedicated to active learning [3] instead 
of lectures. In practice, active learning often involves group 
activities such as discussions or collaborative problem solving 
and there is substantial evidence that active learning leads to 
better learning [4]. 

One reason why flipped classroom teaching has become so 
popular now is that teachers do not need much equipment in 
order to record their own movies and share them with the 
students. At the same time, many teachers are reluctant to flip 
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their classes because it is considered to be too time consuming 
to record their own movies [5]. As a consequence, many 
teachers continue to deliver lectures even though they would 
have preferred to use active learning. An interesting 
alternative, which can enable many more teachers to flip their 
classes, is to make use of videos that someone else has 
recorded.  

In this paper, we describe how we have made use of the 
videos from a massive open online course (MOOC) [6] to flip 
an on-campus PhD course in probabilistic graphical models at 
Chalmers University of Technology. We elaborate particularly 
on the design of the active learning elements in the classroom. 
In the course evaluation, we address the following three 
questions: 

1. How do students perceive the combination of videos
from a MOOC and active learning in the classroom (the 
flipped classroom model)? 

2. What pros and cons have we observed with videos that
we have not recorded ourselves? 

3. Which type of active learning is most useful for our
students? 

Finally, we discuss how the lessons we have learned can be 
used to improve this and other courses in the future. 

II. COURSE DETAILS AND DESIGN

We used flipped classroom teaching in a PhD course named 
Probabilistic graphical models, when it was given for the first 
during the spring of 2015. The course is designed around a 
massive open online course (MOOC) with the same name 
given by Prof. Daphne Koller from Stanford at the Coursera 
platform [7].  

The course runs for eight weeks comprising 12 two-hour 
classes (these correspond to 12 lectures). Every week (for the 
first six weeks) we start up a new learning cycle that lasts for 
two weeks and that contains several different components, see 
Fig. 1.    

In this section, we provide a detailed description of how we 
use Prof. Koller’s videos to prepare the student before class 
and how we design the active sessions in class (the upper half 
of Fig 1.) In addition, for every pair of active sessions, we 
hand out a set of home assignments (HAs) that students should 
solve in pairs. The solutions are evaluated via peer-
assessment, where each group grades the solutions of another 
group. The home assignment (and the learning cycle) is 
concluded with a 45- minute group discussion in class. 

Flipping a PhD course using movies from a 
MOOC 

Lennart Svensson, Lars Hammarstrand, and Christian Stöhr 
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To pass the course, students have to perform the above tasks 
on a weekly basis and attend at least 80% of the class sessions. 
Finally, every student is expected to present a research paper 
at the end of the course. The only possible grades are pass or 
fail.  

During the spring 2015, the course had two teachers and 18 
participants in total, among which three students were Master 
students and the other 15 were PhD students. The students 
generally had a sufficiently strong background to follow the 
course. 

A. Preparing students for class 
Before each active learning sessions, we require the 

students to watch a specific set of related video lectures from 
Prof. Koller’s MOOC. To ensure that most students watch the 
videos before class, it is useful to provide students with a 
strong incentive [8]. In this course, we require them to write a 
short summary of the material covered in the videos. Students 
are also encouraged to list things that they found difficult such 
that we can use this input when we design the active learning 
sessions [9]. 

B. Active Learning in class 
The main objective of these sessions is to engage students in 

activities that promote analysis, synthesis, and evaluation of 
the important concepts in the video lectures. During these 
sessions students are divided into groups of four-five students, 
whereby it is important to create a good mix of students in the 
groups, both in terms of background and strength. We use 
three tools to activate the students: retrieval, peer-instruction 
and collaborative problem solving. More details about these 
are given below. 

Retrieval as a warm-up exercise 
At the start of each session, we ask the students to spend 

two minutes, in silence, to retrieve and reflect over the content 
of the video lectures without referring to their written 
summaries. After reflecting on their own, the students take 
turns to summarize the material to each other in the group. At 
the end, they are encouraged to look at their summaries to 
check if they have missed any important parts. The objective 
and motivation for this exercise is threefold. First, it gives 
students an opportunity to explain the material to their peers 
[10] and to ask about confusing aspects. Second, studies show 
that retrieval (recalling information) makes it easier to recall 
the information again and enables longer retention [11], [12]. 
Third, it serves as an effective tool to engage the students and 
to initiate thinking processes around the material. 

Peer instruction 
Peer instruction (PI) is one of the most popular tools for 

active learning and is used successfully in different learning 
settings around the world [8]. The idea is to give the students a 
multiple-choice question designed to illustrate an important 
concept in the material. After giving the students one or two 
minutes to think in silence, students are asked to provide 
individual answers; their answers are tallied via clickers, 
mentometers or, as in our case, simple colored post-id notes. 
Unless almost all students answered correctly, the students are 
asked to discuss the question in their groups for roughly two to 
five minutes. After the discussion, students again give 
individual answers. The entire procedure may be repeated 
several times before the correct answer is announced and 
explained by either a student or a teacher.  

Collaborative problem solving 
Another important tool to activate students is to have the 

students solve problems collaboratively in their groups. We 
typically use this form when the targeted learning outcome 
benefits from having the students visualizing something, 
explaining something in words or walking through the steps of 
an algorithm. As with the PI problems (but in contrast to 
conventional tutorial sessions) our objective is to help the 
students to develop a deep understanding of the fundamental 
concept rather than practicing advanced calculations or 
derivations. The problems are also typically more extensive 
than the PIs and we try to design them such that the students 
actually need to collaborate in order to solve the problem in 
the given time frame.  

To ensure that students collaborate, we ask each group to 
produce one solution that they all agree upon and that the 
other groups can look at. To further help the students to work 
constructively together within their groups we assign different 
roles to the group members, which are then rotated after each 
session. As suggested in [13], we assign the following roles: 
the coordinator, the reporter, the checker and the skeptic. 
Among these, the reporter tends to get the most attention since 
he/she is expected to summarize the solution that the group 
has agreed upon for the rest of the class (though often with 
assistance from the rest of the group). 
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Fig. 1.  Bi-weekly learning cycle together with learning activities from 
Bloom's taxonomy. 
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Meanwhile, the teachers actively monitor the discussions 
and coach the students by asking questions (to help them 
explore the problem) and give concrete tips when necessary. 

III. COURSE EVALUATION

In this section, we present the student feedback. After the 
course, the students were asked to respond to a course survey 
about the course and its format. All but one student responded 
to the survey. The survey contained a combination of 
multiple-choice questions and free text questions.  

Among the multiple-choice questions, some were 
specifically designed to highlight aspects related to flipped 
classroom teaching: 

1. The lectures in this class were flipped. Claim: this
lead to improved learning and understanding.

2. I would rather watch a video lecture with quizzes
than a live lecture.

3. The practice sessions where we focused on our
conceptual understanding of the material were
useful.

The result of these questions is summarized in Table 1. 
Most of the students found flipped classroom teaching better 
than traditional lectures even though one student disagreed 
and (the same student) also had a strong preference towards 
live lectures instead of videos. The evaluation of the practice 
sessions was even more positive and it is interesting to see that 
the practice sessions are so much better received than the 
video lectures. In a similar study [14], where we had recorded 
the videos ourselves, 95.6% of the students either agreed or 
strongly agreed that they preferred videos instead of live 
lectures.  

The positive student feedback was also reflected in the 
qualitative comments. The practice sessions were perceived as 
very good as they encouraged students to be more active in 
their reflections and helped them to understand material that 
was unclear from the videos. Many students also appreciated 
the fact that they came well prepared to the active sessions. 
Most students liked the use of MOOC videos because of the 
free choice when to watch and the ability to adapt the learning 
to their own pace. However, the videos were also criticized, 
mainly for two reasons: the missing opportunity to 
immediately ask clarifying questions and that their content 
was perceived as too general and lacking depth by several 
students. A number of students also disliked the mandatory 
summaries and – related to that – the comparatively large 

course load. On a general level, students still had a positive 
experience of the flipped classroom model and felt that it was 
preferable to traditional teaching.  

IV. LESSONS LEARNED

We conclude this article by summarizing the most important 
lessons learned, from a teacher’s perspective, which may also 
be relevant for others and in other contexts: 

Integrating other’s MOOCs is worthwhile 
Using other’s MOOCs for own courses saves a lot of time 

that can be invested in facilitating the other learning activities. 
There are also some drawbacks that should be mentioned, 
such as the missing possibility to update those videos and that 
with current platforms, we are unable to see if our students 
have watched the videos. The first challenge can potentially be 
compensated through self-recorded additional videos. Our 
solution to the second problem was to ask students to write 
summaries, which was not perceived well by all students due 
to the additional workload. One alternative that we consider is 
pre-class quizzes, strongly promoted in [8].  

Flexible course design with MOOC videos 
Even though the MOOC course has certain content, we did 

not feel limited to that content. To fit our learning objectives 
we simply skipped videos that we either found less interesting 
or that covered content explained in other courses. We also 
added new content by providing articles that the students 
should read. Furthermore, although the movies are very well 
produced, it was also clear that they were not designed 
specifically for our audience (PhD students in the field). 
Consequently, the movies were not always sufficiently 
complete in order to meet our learning objectives. When that 
happened we typically included a short presentation in the 
classroom sessions in order to provide additional details.  

Collaborative learning works in balanced groups 
The students generally appeared to be highly inspired and 

work in a passionate manner on the tasks that they were given. 
They also generally collaborated in an excellent manner and 
the discussions among the students seemed to yield many 
useful insights.  
From the start of the course we made an effort to divide the 
students such that each group had a mix of students with 
different background. Halfway through the course we made 
adjustments to the groups to obtain a better mix of stronger 
and weaker students in the groups. We felt that this improved 
the group dynamics and reduced the differences in time that 
the groups needed to solve the problems.   

Group discussions need guidance - sometimes 
It is important to be prepared to present the correct solution 

and a clear explanation of what is going on. Without guidance, 
students sometimes get stuck in misconceptions or discussions 
that do not take them forward in their learning. After 
recognizing this problem, we started preparing short 
presentations on topics that we thought students might 

TABLE I 
A SUMMARY OF RESULTS FROM MULTI-CHOICE QUESTIONS ON FLIPPED 

CLASSROOM TEACHING. 

Question 1  Question 2 Question 3 

Strongly agree 6 (35%) 5 (29%) 10 (58%) 
Agree 8 (47%) 6 (35%) 6 (35%) 
Neither agree nor disagree 2 (11%) 2 (11%) 1 (5%) 
Disagree 1 (5%) 3 (17%) 0 
Strongly disagree 0 1 (5%) 0 
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struggle with, such that we were well prepared to clarify the 
solutions whenever the students did not manage to reach 
satisfying conclusions themselves. Our impression was that 
these presentation lead to a substantial improvement. 
 
Effective peer-instruction requires good questions 

It is important to choose and design PI questions such that 
they are sufficiently challenging without being too difficult. 
The aim should be to design a problem that most students can 
understand during the discussion with their peers (and 
preferably one that may yield an aha moment). However, 
choosing and designing a PI problem that has the right level of 
difficulty is non-trivial. A good guide is to have a clear aim for 
the intended insight and the connection to the learning 
objectives for the corresponding lecture. If the intended insight 
is of a conceptual nature and can be arrived at through 
(logical) reasoning using what is taught in the course, 
designing a PI could be a good idea.  

 
Collaborative problems  

As with peer instructions, designing good collaborative 
problems is hard and part of the challenge is again to find the 
right level of difficulty. If the problem is too easy the students 
tend to try to solve it individually with little interaction with 
the rest of the group. On the other hand, if the problem is too 
hard the students get stressed or disengaged. We found that it 
helped to divide the problem into smaller parts and to 
gradually increase the difficulty to help weaker students get 
started and contribute to the solution.  
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Abstract—We describe the efforts made to improve teaching 

and learning – and hence the pass-rate – in an introductory 
mechanics course, and the results thereof. The unifying theme of 
the changes made to the course is to introduce active learning, 
which has a well-documented positive effect on learning. During 
the first iteration of the course the new course elements did not 
increase learning, and we analyze why this was the case. Based on 
this analysis we made a few changes for the second iteration of 
the course, and then learning did increase substantially. The 
basic takeaway is that just giving the students access to elements 
of active learning is not enough, we must ensure that they use 
them as intended. 
 

Index Terms—Pedagogical action research, active learning, 
Just-in-Time Teaching, Peer Instruction, mechanics. 
 

I. INTRODUCTION 
N this paper we report on a pedagogical action research 
project aiming to improve teaching and learning in a course 

on mechanics at Chalmers University of Technology. The 
purpose of this kind of teacher inquiry is to “systematically 
investigate one’s own teaching/learning facilitation practice, 
with the dual aim of improving that practice and contributing 
to theoretical knowledge in order to benefit student learning” 
[1]. Moreover, it “involves using a reflective lens through 
which to look at some pedagogical issue or problem and 
methodically working out a series of steps to take action to 
deal with that issue” [1]. In this paper, we have used active 
learning [2] as the reflective lens. 

Engineering education has been criticized for relying too 
heavily on the traditional lecture with very few opportunities 
for students to actively engage with and make sense of the 
material [3]. During the past two decades we have, however, 
witnessed an increasing use of active learning methods in 
engineering education. Active learning is deeply rooted in a 
constructivist view of learning [4], and can be defined as “any 
instructional method that engages students in the learning 
process. [It] requires students to do meaningful learning 
activities and think about what they are doing” [5]. Active 
learning usually refers to activities in the classroom, but in this 
article we will include out-of-class activities in the definition. 
Examples of easily implemented active learning methods for 
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the classroom include the pause procedure, the one-minute 
paper, and the think-pair-share activity [6]. More advanced 
examples of active learning include Peer Instruction [7] and 
Just-in-Time Teaching [8].  

There is a rapidly growing body of research demonstrating 
that active learning “trumps lecturing” as learning “is harder 
from the sidelines” [9]. A recent meta-analysis of 225 studies, 
comparing active learning to traditional lecturing, concluded 
that “average examination scores improved by about 6% in 
active learning sessions, and that students in classes with 
traditional lecturing were 1.5 times more likely to fail than 
were students in classes with active learning” [10]. These 
results make a strong and compelling case for using active 
learning to improve engineering education.  

Over the past decade, the course Mechanics 1 (7,5 hp), 
given during the first semester in the Engineering Physics and 
(since 2008) the Engineering Mathematics programs at 
Chalmers University of Technology, has had pass-rates around 
50%. This is a problem since many courses later in the 
programs build on the knowledge and skills that the students 
are expected to have gained in the mechanics course, among 
others systematic problem-solving skills. In 2013, the first 
author of this paper took over the course and, with the help of 
the other authors, started to adjust the course with the aim to 
increase student learning, and hence the pass-rate.  
 Prior to 2013, the course had a traditional design in terms of 
lectures and exercise classes, where students mainly solved 
problems on their own. As the course has around 200 enrolled 
students, this limits the options of economically feasible 
adjustments. Adding, for example, a set of weekly hand-ins 
would require many hours of marking, if done by hand, and 
would thus reduce the course budget available to other 
teaching activities.  

II. FIRST ITERATION 
The unifying theme for the changes we introduced during the 
first iteration of the course in 2013 was active learning. We 
introduced five different elements of active learning, described 
below, with the aim to activate the students before, during and 
after the lectures. Each week of the course includes these five 
elements and each week forms a learning sequence. The 
exam, consisting of six problems to solve, was left unchanged. 

A. Just-in-Time Teaching 
To activate the students before the lectures, i.e. to make 

them think about the subject being covered in the upcoming 
lecture, and in some cases recapitulate what they learned in 
upper secondary school, we introduced Just-in-Time Teaching 
in the form of an online quiz to be completed before each 
lecture [8]. We used the free on-line service Socrative 
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(www.socrative.com), which worked very well from both a 
student and teacher perspective. The quizzes typically 
consisted of two to four questions, some of more open nature, 
which in addition to activating the students provided valuable 
information of the students’ prior knowledge of the subject so 
that the lectures could be adjusted accordingly. 

B. Quizzes and Peer Instruction 
A well-documented way to increase learning during lectures 

is to activate the students with quizzes and Peer Instruction 
[7]. The format for Peer Instruction we used was to introduce 
a multiple choice question, give the students two minutes to 
think about the question on their own, and then discuss the 
question with the person next to them for two minutes. After 
this the students answered (anonymously) the question, also 
via Socrative, and the correctness of their answers determined 
how much more time we spent on the topic. The most 
common type of multiple choice question was given in 
connection to the problems solved during the lectures. After a 
problem was presented, a quiz was given regarding how to 
proceed to solve the problem, for example, if any conservation 
law should be used or if Newton’s equations had to be solved, 
which was the single most common issue the students were 
struggling with during the course. 

C. Exercise classes with “ticking” 
To encourage the students to start solving problems before 

the exercise classes, thus being active between the lectures and 
exercise classes (which mainly consisted of the students 
solving problems on their own with the possibility of getting 
help) we introduced a bonus point system. In order to get a 
bonus point a student had to solve two problems before each 
exercise class and tick his/her name on a list at the beginning 
of the exercise class, hence “ticking” (or “kryssfrågor”) [11], 
indicating that the student was prepared to present his/her 
solution to the rest of the class. If a student had sufficiently 
many “ticks” at the end of the course he/she would be eligible 
for a bonus point.  

D. Web-based system for exercise problems 
We wanted to change the numerical problems in the 

textbook to symbolic problems, and the symbolically 
formulated problems are collected in a web-based system 
developed by S. Östlund. This system also includes a marking 
module so that students can enter their symbolic answers (not 
present in the textbook) to the problems and get them marked. 
As the system also includes hints to solving the problems, as 
well as full solutions, it facilitates working on the 
recommended exercise problems outside of the exercise 
classes, hence potentially activating the students before and 
after the scheduled exercise classes. 

E. Problem of the Week 
 In order for the students to see if they had reached a 

sufficiently deep understanding of the topics each week to be 
able to pass the exam, we introduced the “Problem of the 
Week”. This is an old exam problem on the topic covered 
during the week in question, and presented to the students 

each Friday. The students are encouraged to try to solve the 
problem over the weekend, and on Monday a video solution is 
made available. The solution video includes a discussion of 
various ways of solving the problem and common challenges. 
In this way, it differs from the short “optimal” exam solutions 
normally presented to students. 

In addition, one potentially positive change, outside of our 
control, for the 2013 iteration was that the course was changed 
to run at half speed over two “study periods”, each of eight 
weeks (seven study weeks and one exam week).  The 
drawback of this change was that now the students had four 
simultaneous courses, compared to three before the change. 

The outcome of the first iteration was that the students 
greatly appreciated the active learning elements in the course, 
and gave the course a 4.42 on average in the course evaluation 
(of a maximum of 5). The lecturer (U. Gran) was awarded the 
pedagogical prize the Golden Apple (Guldäpplet) by the 
students. However, the pass-rate (on the first half of the 
course) was still just 53%. 

So why didn’t the students’ results improve? After some 
careful analysis we came to the conclusion that the active 
learning elements were not used as intended. The three most 
clear examples of this were: 

1. Many students looked at the full solution available
in the web-system as soon as they ran into any kind
of difficulty, instead of trying to solve the problems
on their own.

2. Despite 65% of the students voting to introduce
“ticking”, only 10% solved the problems.

3. The students didn’t use the “Problem of the Week”
during the course; they just watched the video
solution while preparing for the exam.

Based on these findings, our hypothesis was that the 
students needed to independently solve more problems, which 
motivated the changes introduced in the second iteration of the 
course. 

During the second half of the course we added a statistics 
module to the web system, which allowed us to make a 
preliminary test of our hypothesis. There we could see that 
only one third of the students solved the recommended 
problems, which correlated with the number of students who 
did well on the exam. Note that since the symbolic answers to 
the problems are not available in the textbook, the students 
must enter their answers in the web system in order to check if 
they are correct, giving us accurate statistics on the students’ 
work and progress regarding solving problems. 

III. SECOND ITERATION

The most important change was to introduce two obligatory 
problems, and two bonus problems each week (for 14 weeks). 
This forced the students to solve more problems on their own, 
and thus get more practice in the type of skills tested on the 
exam. The two obligatory problems were easier than a typical 
exam problem, while the bonus problems were of the same 
difficulty level as the exam problems. It turned out that a vast 
majority of the students solved not only the obligatory 
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problems, but also the bonus problems. 
The problems were marked automatically by the web 

system, implying that no extra workload was introduced for 
the teaching staff. This replaced the “ticking”, which was not 
working as intended. In addition, instead of providing full 
solutions to all recommended problems, we now only provide 
solutions to a few selected problems. 

In the web system, we could see during the course that the 
students solved many more problems compared to the 
previous year, also among the problems which were neither 
obligatory or bonus qualifying. In the exam, the pass-rate was 
now 69%, a considerable increase compared to the years 
before.  

IV. CONCLUSIONS

Active learning has a proven track record of improving 
student learning [10]. However, our main conclusion is that 
active learning is not a “silver bullet”. What we overlooked 
during the first iteration of the course was that it is not enough 
to simply provide active learning elements, we must ensure 
that the students use these elements as intended otherwise their 
positive effect on learning is lost. This required some detective 
work to find out, since the comments in the course evaluation 
were overwhelmingly positive with little indication of why 
learning had not increased. We also found that the extent to 
which the students make use of the non-obligatory elements of 
active learning is greatly influenced by the workload in the 
other courses running in the same study period. In our case, 
adding obligatory problems each week was made possible 
thanks to the automatic marking in the web system; we would 
not have had the resources to mark the problems manually. 

In summary, the results of the pedagogical action research 
project that we engaged in clearly illustrate three issues that 
teachers face when trying to improve a course. Firstly, new 
learning activities are not always used as intended, which 
greatly reduces their potential impact. Secondly, a high score 
on the course evaluation does not necessarily correspond to 
increased gains in learning. Thirdly, course evaluations may 
not offer guidance in identifying the things that actually impair 
student learning. 
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2015-027 Umberto Soverini and Torsten Söderström: Frequency Domain Identification of Au-
toregressive Models in the Presence of Additive Noise

Februari 2016
ISSN 1404-3203

http://www.it.uu.se/


	Program
	Keynote
	Rundbord
	Workshop
	Onsdag 18/11
	Torsdag 19/11

	Presentationer
	Onsdag 18/11, 15:30-17:00
	Torsdag 19/11, 10:30-11:30
	Torsdag 19/11, 12:30-14:00


