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Abstrakt  

Syftet med detta utvecklingsarbete har varit att utveckla och testa en arbetsmetod som 
baserar sig på CDIO-modellen, vilket är en modell för att utveckla tekniska 
utbildningar. Namnet CDIO står för: Conceive, Design, Implement och Operate. 
CDIO-modellen innebär att inte bara elevernas ämneskunskap ska utvecklas, utan även 
deras färdigheter och förmågor, vilket dem kommer ha nytta utav i sina framtida 
yrkesroller. 

Med stöd av CDIO-modellen har en hel lektionsserie i kursen Teknik 2 på gymnasiet 
genomförts. Det är framförallt vid planering och framtagande av lärandemålen för 
lektionsserien som CDIO-modellen har varit till stort stöd. 

Resultatet från lektionsserien visade på att majoriteten av eleverna utvecklade sina 
tekniska ämneskunskaper, samt sina färdigheter och förmågor. De praktiska 
färdigheterna testades även vid den slutliga examinationen där alla elever utom en 
uppvisade goda praktiska kunskaper. 

Den stora utmaningen vid arbetet enligt CDIO-modellen är att det kräver mycket 
planering och förberedelse, vilket kan tänkas innebära att det är svårt att applicera den 
fullt ut om ej tillräckligt med tid finns. När väl arbetet för ett kursmoment är genomfört 
finns det dock goda möjligheter att återanvända och förbättra det vid planering av 
kommande lektionsmoment.  
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1 Inledning 

En stor utmaning som tekniklärare anser jag vara att som lärare kunna ha tillräckligt 
med kunskap, eftersom teknikämnet är brett och innehåller många olika 
teknikområden. Självklart kommer erfarenhet erhållas i och med arbetslivserfarenhet, 
men det handlar inte bara om att jag som lärare ska få mer kunskap och erfarenhet inom 
teknikämnet, utan det finns även en utmaning i att utveckla elevernas kunskaper. För 
vilka är kunskaperna som eleverna ska utveckla inom gymnasiets teknikkurser? 

Vid ett antal tillfällen under utbildningen har jag fått möjlighet att genomföra handledd 
praktik vid olika skolor, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under min 
föregående VFU fick jag tack vare min handledare stifta bekantskap med CDIO-
modellen, vilken Skolverket beskriver enligt följande: 

CDIO är en modell och verktygslåda för att utveckla utbildningar för att bättre 
motsvara behoven i en framtida yrkesroll som ingenjör. Namnet CDIO ska påminna 
om yrkesrollen, vad ingenjörer gör, och är bildat av engelska ord för några vanliga 
fraser i ingenjörsprocessen: Conceive (tänka ut) – Design (skapa) – Implement 
(genomföra) – Operate (driva och förvalta). (Skolverket, 2016, s. 4). 

CDIO-modellen skapade ett stort intresse hos mig eftersom jag tidigare arbetat som 
ingenjör och i min kommande roll som lärare vill jag kunna ge eleverna som läser teknik 
goda förutsättningar inför sina framtida yrkesroller. En del utav detta är att inte bara 
förmedla ämneskunskap till eleverna, utan att även lägga fokus på att utveckla deras 
färdigheter och förmågor. 

Under min nyligen genomförda VFU fick jag möjlighet att genomföra ett moment inom 
kursen Teknik 2 med fokus på digitalteknik. Hur kommer ingenjörsförmågorna som 
omnämns i CDIO-modellen in i ett sådant moment? Hur kan jag som lärare både ge 
eleverna möjlighet att utveckla ämneskunskap inom det teknikområdet, samtidigt som 
dem får möjlighet att utveckla sina egna färdigheter och förmågor? 

Fokus under denna VFU var att implementera delar av CDIO-modellen i den 
lektionsserie som genomfördes. Inom mitt utvecklingsarbete var syftet att skapa en 
arbetsmetod som kan återanvändas av mig, eller andra tekniklärare, när arbete med ett 
nytt teknikområde ska ske. Arbetsmetoden innehåller inte bara förslag på 
teknikkunskap som eleverna ska lära sig, utan framförallt stöd i att identifiera vilka 
olika färdigheter och förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta utvecklingsarbete är att utveckla och testa en arbetsmetod som baserar 
sig på CDIO-modellen. Detta för att inte bara utveckla elevernas ämneskunskap, utan 
även utveckla deras färdigheter och förmågor, vilket dem kommer ha nytta utav i sina 
framtida yrkesroller.  

För att besvara syftet har följande frågeställningar valts: 

 Hur kan CDIO-modellen användas som stöd i planering och genomförande av 
lektionsserien? 

 Hur kan utvecklingen av elevernas färdigheter och förmågor bedömas och 
värderas i relation till CDIO-modellen? 
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3 Bakgrund 

3.1 CDIO som pedagogisk modell för teknikundervisning 

Inom teknikområdet sker snabb utveckling och förändring, vilket innebär att den 
kunskap vi lär oss idag inom tio års tid kan vara kunskap som ej längre är användbar. 
Eleverna behöver därför, utöver ämneskunskaper, även lära sig generiska kunskaper 
och färdigheter, såsom att kunna kommunicera och samarbeta. Det pratas om just 
livslångt lärande, något som även identifierats av Europeiska Unionen via de åtta 
grundläggande nyckelkompetenserna som anses kunna bidra till ett framgångsrikt liv i 
vårt kunskapssamhälle (European Union Law, 2019).  

Det är just de grundläggande ingenjörsfärdigheterna som ska utvecklas hos eleverna i 
enlighet med CDIO-modellen (Skolverket, 2016). För att som elev kunna följa CDIO-
modellens Conceive – Design – Implement – Operate krävs utvecklade färdigheter 
inom de tre blocken: 1) Technical Knowledge and Reasoning, 2) Personal and 
Professional Skills och 3) Interpersonal Skills (CDIO, 2011). Flera av dessa färdigheter 
i CDIO-modellen kan även relateras till de åtta nyckelkompetenserna från EU:s 
rekommendation (Rosen et al., 2019). 

CDIO-modellen är ämnad att fungera som stöd i samband med framtagande av 
ingenjörsutbildningar på främst högskolor och universitet. Skolverket rekommenderar 
tillämpning av CDIO-modellen i samband med det fjärde årets 
gymnasieingenjörsutbildning, detta för att ge eleverna möjlighet att utveckla 
ämneskunskaper och ingenjörsfärdigheter (Skolverket, 2016). CDIO-modellen 
används idag inom ingenjörsutbildningar på ett flertal svenska och internationella 
högskolor och universitet. Vid min VFU-skola har CDIO-modellen till viss del använts 
som stöd vid planering av Teknikprogrammet och för att fortsätta detta arbete kommer 
tillämpning av CDIO-modellen användas vid planering av det tänkta kursmomentets 
innehåll. 

Inom CDIO-modellen utgår man ifrån att elevernas lärande är både aktivt och integrerat 
(Skolverket, 2016). I det aktiva lärandet ska eleven uppmuntras till ett aktivt deltagande 
där exempelvis egna reflektioner sker. I det integrerade lärandet ska ämneskunskaper 
och generella ingenjörskunskaper utvecklas samtidigt, vilket kan ske genom 
exempelvis autentiska arbetsformer såsom projektuppgifter. För att eleverna ska kunna 
genomföra exempelvis olika projekt är det av stor vikt att skolan skapar en lärmiljö där 
eleverna ges möjlighet att testa arbetsformer som förekommer i arbetslivet, genom 
exempelvis utrymmen där dem kan skapa och testa digitala designer (Skolverket, 
2016). För att som lärare slutligen kunna bedöma elevernas kunskapsutveckling 
kommer det behövas olika former av examinationer (a.a.). 

CDIO består av två måldokument, där det ena dokumentet, CDIO Standards, används 
vid utveckling av utbildningsprogrammet (CDIO, 2015). CDIO Standards används som 
stöd vid utvecklande av ett CDIO-baserat program. Det andra dokumentet, CDIO 
Syllabus, anger däremot de förväntade kunskaperna, förmågorna och färdigheterna hos 
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en utexaminerad ingenjör (CDIO, 2001; CDIO, u.å). CDIO Syllabus sammanfattar de 
lärandemål som mer eller mindre ska uppfyllas inom ett CDIO-baserat program. Alla 
lärandemål ska inte eftersträvas i en och samma kurs eller kursmoment, utan de ska 
tillämpas som helhet för ett helt program. 

Eftersom detta utvecklingsarbete endast fokuserar på ett delmoment av en kurs och inte 
ett helt utbildningsprogram, eller en hel kurs, kommer främst CDIO Syllabus tillämpas 
och agera underlag för utvecklingsarbetet och planeringen av lektionernas innehåll och 
genomförande. 

3.2 Genomgång av styrdokument 

Ämnet teknik är ett tvärvetenskapligt ämne och undervisningen i ämnet ska syfta till att 
eleverna ska utveckla kunskap om teknik, teknikvetenskap och tekniska 
utvecklingsprocesser (Skolverket, 2011). Det är svårt att finna stöd till ett mer detaljerat 
ämnesinnehåll i den specifika kursen Teknik 2 utifrån ämnes- och kursplanen. Även i 
det centrala innehållet för Teknik 2 är det väldigt övergripande beskrivningar av vad 
som ska behandlas inom denna kurs. Däremot finns mer preciserade skrivningar i 
kunskapskraven, där det utöver ämneskunskaper står beskrivet att exempelvis elevernas 
förmåga att lösa problem och undersöka system ska utvecklas, samt att eleverna ska 
ges förutsättningar att utveckla sin kommunikation inom det tekniska området 
(Skolverket, 2011). 

Skolverket rekommenderar tillämpning av just CDIO-modellen i samband med det 
fjärde årets gymnasieingenjörsutbildning, detta för att ge eleverna möjlighet att 
utveckla både sina ämneskunskaper och ingenjörsfärdigheter (Skolverket, 2016). 

I Skollagen kan följande läsas: 

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt 
för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet (SFS 2010:800, kap. 
15, 2§, s. 63). 

Alltså bör visst fokus läggas på att skapa ett livslångt lärande hos varje elev och individ. 
Att exempelvis fokusera på att utveckla förmågor som är generiska och användbara 
både inför ett kommande yrkesliv, samt inför fortsatta studier, och ha ett fokus i 
undervisningen på att förbereda eleverna på bästa sätt inför deras framtida utmaningar. 

3.3 Vetenskapliga studier av CDIO 

Syftet med CDIO är att ge universitet och högskolor ett stöd i sitt arbete med att ta fram 
och utveckla ingenjörsutbildningar. CDIO ska skapa goda möjligheter för skolorna att 
tillse att deras utbildningar innehar hög kvalitet. Vid framtagandet av CDIO Syllabus 
intervjuades studenter och lärare, samt ledare inom industrin för att identifiera CDIO 
Syllabus innehåll (Bankel et al., 2003). Bankel et al. (2003) rekommenderar skolorna 
att sedan anpassa CDIO Syllabus utifrån skolornas egna behov, vilket kan innebära att 
skolan lägger till eller tar bort visst innehåll. 
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Le och Do (2019) påtalar vikten av att läraren är väl förberedd inför lektionerna och att 
planeringen av lektionsinnehållet utgår ifrån att uppnå de utvalda lärandemålen i CDIO 
Syllabus. Det finns ett antal olika undervisningsmetoder som kan stödja och underlätta 
elevernas lärande, där de olika metoderna främjar olika lärandemål. Le och Do (2019) 
nämner exempelvis undervisningsmetoder såsom problembaserat lärande, 
projektbaserat lärande, gruppbaserat lärande och att arbeta med fallstudier. Le och Do 
(a.a.) undersökte ett antal av dessa undervisningsmetoder och fann att det fanns för- 
och nackdelar med de olika metoderna, men det är framförallt viktigt att lärarna utbildas 
i de olika undervisningsmetoderna för att kunna vara flexibla. Edström och Kolmos 
(2014) gjorde en jämförelse mellan problembaserat lärande och CDIO och fann en del 
likheter mellan dessa. Edström och Kolmos (2014) menar på att dessa två metoder kan 
komplettera varandra, men att CDIO har sina styrkor i att det är en strukturerad process 
för att bestämma lärandemål och utifrån dessa systematiskt översätta dessa till en 
läroplan. 

CDIO-modellen vill främja en lärandemiljö där studenterna är aktiva i lektionen och i 
sitt lärande. Läraren behöver skapa moment och lärandesituationer där studenten får 
möjlighet att använda och utveckla de olika färdigheterna och förmågorna. Liang, Deng 
och Tao (2011) undersökte fördelarna med CDIO-baserad undervisning inom mekanisk 
tillverkning och fann positiva resultat utifrån studenternas möjlighet att utvecklas inom 
gruppsamarbete och även inom sin praktiska förmåga. Liang, Deng och Tao (a.a) lyfter 
även fram vikten av att använda sig utav olika undervisningsformer med föreläsningar, 
diskussioner och framförallt ett praktiskt projekt där läraren intar en mer guidande roll 
och ger råd när behov uppstår. 

Genom att skapa uppgifter och moment med både teoretiska, men framförallt praktiska 
delar, får studenterna möjlighet att testa på ett mer ingenjörslikt arbetssätt. Haavi, 
Tvenge och Martinsen (2018) menar också på att studenterna får en bättre förståelse för 
sambandet mellan teori och praktik. Studenterna i Haavi, Tvenge och Martinsens studie 
uttryckte även en positiv inställning till praktiska projekt då dem menade att det gav 
dem kunskap som ansågs användbara (a.a.). 

Projektbaserad undervisning är vanligt inom CDIO, men det kan finnas svårigheter med 
bedömningen av sådana kursmoment. Svensson och Gunnarsson (2012) nämner att det 
som ska bedömas och utvärderas är själva kvaliteten på resultatet samt själva 
utvecklingsprocessen. Vid arbete i projektform finns ett antal dokument som kan 
användas som stöd vid denna bedömning, exempelvis projektets kravspecifikation som 
beskriver projektets syfte, mål och krav. Dessutom finns en projektplan som beskriver 
projektets genomförande, organisation, budget samt tidplan. För att utvärdera 
kvaliteten används kravspecifikationen som checklista och för utvecklingsprocessen 
används projektplanen, på så vis kan bedömning ske utav elevens förmåga att 
upprätthålla kvalitet och att kunna planera (Svensson & Gunnarsson, 2012). 
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4 Genomförande 

4.1 Planering av lektionsserien 

Inför VFU:n hade min handledare redan genomfört en grovplanering över hela läsårets 
innehåll och den tänkta lektionsserien som skulle ingå i mitt utvecklingsarbete skulle 
vara en del av kursen Teknik 2 på gymnasiet (Skolverket, 2011). Eleverna hade under 
föregående läsår genomfört kursen Teknik 1. Teknik 2 är en fortsättning och fördjupning 
av kursen Teknik 1. Innan min VFU hade eleverna inom kursen Teknik 2 arbetat med 
rapportskrivning, mekanik, dimensionering och hållfasthetslära. Efter min VFU skulle 
eleverna introduceras i området industri- och fastighetsautomation. Under tiden för min 
VFU var inledningsvis följande kursmoment inplanerade: Digitalteknik, Styr- och 
reglerteknik, samt Mekatronik. 

Vid den första lektionsplaneringen fanns det tillgång till 14 lektionstillfällen för 
genomförande av lektionsserien. I ett tidigt skede förändrades dock schemat för 
kursmomentet, detta eftersom föregående kursmoment drog ut på tiden. Dessutom 
erhölls information om att det blev viss schemaändring även efter detta kursmoment, 
vilket innebar att denna lektionsserie till största del endast skulle fokusera på 
Digitalteknik. Det antal lektioner som fanns att tillgå för denna lektionsserie blev 
slutligen 11 stycken. 

Inledningsvis i planeringen av lektionsserien låg fokus på att identifiera elevernas 
förkunskaper, dels innan lektionsseriens början och dels vid dess avslut. Ett upplägg 
som inom CDIO kallas för “the black-box exercise” användes som stöd i detta arbete, 
där inventering av kursdelens ”inputs” och ”outputs” genomfördes (CDIO, 2010). Med 
”inputs” menas de kunskaper och färdigheter som eleverna har erhållit från tidigare 
kursmoment. På ett liknande sätt innebär ”outputs” vilka kunskaper och färdigheter 
eleverna erhåller under detta kursmoment som en förberedelse inför de kommande 
kursmomenten. För att kunna identifiera dessa ”inputs” och ”outputs” i ”The black-box 
exercise” skedde en dialog med övriga lärare inom ämnet Teknik, samt även inom 
ämnena Fysik och Matematik. Utifrån arbetet med ”The black-box exercise” kunde ett 
övergripande innehåll för kursmomentet specificeras, följande var det innehåll som 
kursmomentet planerades att innehålla: 

 Digitalteknikens grundläggande element och begrepp 
 Boolesk algebra 
 Olika talsystem 
 Datablad 
 Schema 

Efter genomförd “black-box exercise” skedde ett fortsatt arbete enligt CDIO-modellen 
för att identifiera vilka färdigheter och förmågor inom CDIO Syllabus som ansågs 
lämpliga att arbeta med inom detta kursmoment. De färdigheter och förmågor som 
valdes inom detta utvecklingsarbete finns sammanställda i Bilaga 1. Exempel på några 
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utav de utvalda färdigheterna och förmågorna som kursmomentet skulle utveckla var 
följande: 

 identifiera behov, 
 planera utveckling av system, samt 
 att testa och verifiera system. 

Fortsatt arbete skedde sedan med att identifiera kopplingen mellan CDIO Syllabus och 
Skolverkets kunskapskrav för Teknik 2, som stöd i detta arbete användes en matrismall 
som hämtats från Linköpings Universitet (Linköpings Universitet, u.å.). Utifrån denna 
så kallade kursmålsmatris kunde jag identifiera de kunskapskrav som jag slutligen 
valde att utgå ifrån inom detta kursmoment. Utifrån kursmålsmatrisen specificerades 
målen med detta kursmoment, där följande moment var det eleverna skulle klara av 
efter lektionsserien genomförts: 

 Redogöra för relevanta begrepp inom området digitalteknik. 
 Beskriva, hantera och förenkla logiska grundfunktioner. 
 Överföra informationen i en sanningstabell till ett logiskt uttryck och tvärtom. 
 Beskriva och använda binära koder. 
 Genomföra konvertering mellan de decimala, binära och hexadecimala 

talsystemen. 
 Beskriva och tolka några viktiga parametrar i datablad. 
 Tolka och rita ett kretsschema, och göra en konkret koppling enligt schemat. 

För att slutligen identifiera lektionsinnehållet i kursmomentet användes en så kallad 
kursinnehållsmatris, även den mallen hämtades från Linköpings Universitet 
(Linköpings Universitet, u.å.). I kursinnehållsmatrisen tydliggjordes respektive CDIO 
Syllabus, samt med viken progression respektive CDIO Syllabus skulle genomföras. 
Progressionen beskrivs i kursinnehållsmatrisen utifrån huruvida kunskaperna och 
färdigheterna i CDIO Syllabus ska introduceras, undervisas, användas eller examineras. 
Inom detta kursmoment planerades det olika nivåer av progression för de olika 
kunskaperna och färdigheterna, men där exempelvis ämneskunskaper inom 
digitalteknik samt specifika praktiska färdigheter planerades att examineras. I 
kursinnehållsmatrisen specificerades även vika lärandemoment som planerades att 
genomföras för att utveckla de specifika kunskaperna och färdigheterna från CDIO 
Syllabus, exempelvis att för vissa kunskaper och färdigheter ansågs laborationer vara 
mest lämpligt, medan för andra kunskaper och färdigheter var planen att genomföra 
föreläsningar som även kompletterades med skriftliga inlämningar. 

Lektionsserien planerades att inledas med en självbedömning där varje elev skulle få 
möjlighet att bedöma sin egen ämneskunskap inom det inplanerade teknikområdet, 
samt även sina färdigheter och förmågor utifrån CDIO Syllabus. Frågorna i 
självbedömningsenkäten kopplade till de mål och det innehåll som identifierats i arbetet 
med framtagande av kursmåls- respektive kursinnehållsmatrisen utifrån CDIO 
Syllabus. 
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Själva lektionsserien planerades även innehålla olika arbetssätt för att ge eleverna 
möjlighet att utveckla olika färdigheter och förmågor från CDIO Syllabus, exempelvis  
att både genomföra teoretiska och praktiska uppgifter. CDIO-modellen förespråkar 
även att skapa en lärande miljö som ger goda möjligheter till praktiska moment (CDIO, 
2015). VFU-skolan saknade dock material för att kunna genomföra praktiska uppgifter 
inom digitaltekniken, därför skedde ett stort arbete med att identifiera vilket material 
som behövde införskaffas för att kunna genomföra ett antal praktiska laborationer. Vid 
inköp av material införskaffades tillräckligt med material för att varje elev skulle ha 
möjlighet att laborera enskilt. Eftersom klassrummen på VFU-skolan för tillfället inte 
är tillräckligt anpassade för praktiska tekniklektioner fick allt elektronikmaterial 
placeras på en rullvagn för att på ett enkelt sätt kunna transportera materialet till och 
från klassrummet. 

Inom ämnet teknik finns det läromedel för kursen Teknik 1, däremot saknas detta för 
kursen Teknik 2, därför har för detta kursmoment istället tidigare läromedel till de 
föregående gymnasiekurserna Teknologi A och Teknologi B använts som underlag för 
att identifiera det detaljerade innehållet i kursmomentet. Utöver dessa läromedel har 
inspiration och stöd hämtats från olika webbsidor, samt olika underlag från kurser på 
universitet och högskolor. För att sprida lektionsmaterial till eleverna användes skolans 
egna lärplattform, Microsoft Teams, där delning av presentationer och annat skriftligt 
material skedde. 

4.2 Genomförande av lektionsserien 

4.2.1 Lektion 1 

Den första lektionen inleddes med att titta på ett videoklipp som gav en återblick på hur 
snabbt saker förändras i världen just nu. Vi reflekterade främst kring följande skrivning 
i videoklippet “The top in-demand jobs (that barely existed 10 years ago) are: iOS and 
Android developer, data scientist etc….” (Mesjms, 2019). Frågan som ställdes till 
eleverna var hur vi ska veta vilken kunskap som behövs i framtiden eftersom världen 
förändras så snabbt. Dem fick även reflektera kring påståendet att dem just nu 
förbereder sig inför arbeten som idag inte ens existerar, samt att det faktiskt är så att en 
del utav det som dem lär sig idag kommer att vara inaktuellt inom några år. 

Efter denna inledning övergick lektionen till att behandla CDIO, där fokus låg på att 
utveckla elevernas färdigheter och förmågor, vilka är användbara inom den framtida 
ingenjörsrollen. Dessutom kunde jag i detta skede på ett naturligt sätt presentera mitt 
tänkta utvecklingsarbete för eleverna, samt ge dem nödvändig information om deras 
deltagande. Introduktionen avslutades med att alla eleverna fick fylla i 
samtyckesblankett (Bilaga 2), samt en självbedömningsenkät utifrån olika kunskaper 
och färdigheter kopplat till den tänkta lektionsserien. 

Lektionen fortsatte med att jag informerade om kursmomentets innehåll, mål, syfte och 
även den avslutande examinationen. Efter detta genomfördes en kort introduktion i 
digitaltekniken där fokus var att initiera det logiska tänkandet. 
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4.2.2 Lektion 2 

Lektionen inleddes med en kort repetition från föregående lektions introduktion i 
digitalteknik. Efter detta skedde en teoretisk genomgång av det som är vanligt 
förekommande inom digitaltekniken, såsom scheman, logiska uttryck och 
sanningstabeller. Detta teoretiska innehåll varvades med olika gemensamma 
exempeluppgifter. Materialet som presenterades på tavlan hade även förmedlats ut till 
eleverna via skolans egen lärplattform, vilket innebar att dem inte behövde skriva av 
allt som stod i presentationen. Tanken var nämligen att materialet skulle vara 
tillgängligt för eleverna i efterhand och därför innehålla en hel del texter, eftersom vi 
inte hade tillgång till något annat läromedel. 

CDIO-modellen föreskriver vikten av att varva teori med praktik, därför avslutades 
lektionen med att eleverna fick ett papper med uppgifter inom digitaltekniken där dem 
fick exempelvis rita scheman och ta fram olika tabeller. Tanken var att dem skulle få 
möjlighet att öva och repetera, samt att dem även skulle lämna in uppgifterna till mig 
vilket gav mig möjlighet att utvärdera eventuella svårigheter i uppgifterna. 

4.2.3 Lektion 3 

Utifrån elevernas svar på uppgifterna från föregående lektion inledde jag denna lektion 
med återkoppling på detaljer som dem behövde tänka på när vi arbetar vidare med 
liknande uppgifter på lektionerna. Det var exempelvis att dem ska vara mer noggranna 
när dem ritar scheman och skriver ut olika beteckningar och symboler i schemat. Det 
hade även visat sig att dem vid framtagande av tabellerna valde att hoppa över några 
moment, men eftersom dessa tabeller kan komma att bli mer omfattande framöver så 
rekommenderade jag dem att ha som vana att tydliggöra alla delmoment i sitt 
framtagande av tabellerna. 

I samband med genomförandet av “the black-box exercise” i CDIO-modellen 
identifierade jag att eleverna saknade kunskap i ellära. Ellära är ett moment som ingår 
i kursen Fysik 1 som eleverna nyligen påbörjat, men viss kunskap i ellära krävdes för 
att kunna genomföra framförallt de praktiska momenten inom digitaltekniken. Denna 
lektion fick jag därför introducera eleverna i den ellära som krävdes för de kommande 
laborationerna. Lektionen innehöll även en genomgång av olika 
elektronikkomponenter som eleverna skulle få arbeta med i de kommande 
laborationerna. Dessutom fick dem en introduktion i hur de kan använda 
komponenternas datablad för att finna viktig information om dessa. 

Under denna lektion valde jag att löpande ställa en del kontrollfrågor till eleverna vid 
genomgången, i syfte att kontrollera att eleverna förstått genomgången. En reflektion 
som jag och min handledare gjorde direkt efter lektionen var att detta moment med 
kontrollfrågor tog allt för mycket tid och till viss del skapade det lite frustration hos 
eleverna eftersom tempot på lektionen blev för lågt. Dessutom innebar det att jag inte 
hann med riktigt alla moment i min presentation och fick skyndsamt genomföra de sista 
delarna. 
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4.2.4 Lektion 4 

Vid denna lektion var det dags att arbeta praktiskt och genomföra ett antal 
laborationsuppgifter, vilket CDIO-modellen förespråkar (CDIO, 2015). Innan eleverna 
fick påbörja laborationen skedde en kort genomgång av de olika komponenterna och 
verktygen som skulle användas under denna lektion. Dem fick även information om 
ESD (elektrostatisk urladdning), eftersom det var elektroniska komponenter som skulle 
användas och det är viktigt att hantera dessa på ett korrekt sätt för att undvika att 
komponenterna förstörs. 

Efter den korta genomgången fick eleverna laborationsuppgifterna på papper och den 
första uppgiften i laborationen handlade om att genomföra en mätning på en 
komponent. Det visade sig vara en utmaning för en stor del av eleverna att bara finna 
komponenten som behövdes bland alla lådor, samt att starta verktyget som skulle 
användas för mätningen. Direkt insåg jag att laborationsuppgifterna kommer behöva 
utföras under ett flertal lektioner, eftersom varje moment i laborationerna tog lång tid 
att genomföra för eleverna. 

CDIO-modellen förespråkar att läraren antar en mer guidande roll i klassrummet 
(CDIO, 2015). Både jag och min handledare var aktiva i lektionssalen och rörde oss 
hela tiden runt i klassrummet för att stötta eleverna. Vi försökte anta en mer guidande 
roll och svarade inte alltid på alla specifika frågor som eleverna ställde, utan försökte 
leda eleverna framåt genom att få dem att söka efter svaren själva. 

När det var ungefär fem minuter kvar av lektionen fick vi avrunda lektionen och be 
eleverna städa undan i klassrummet. Eftersom det är små komponenter som används 
och de är väldigt känsliga var det viktigt att få eleverna att vara noggranna när dem 
plockade undan efter sig, var sak behövde läggas på rätt plats i lådorna. 

4.2.5 Lektion 5 och 6 

Under de båda efterföljande lektionerna fortsatte laborationsmomentet. Varje lektion 
inleddes med en kortare genomgång av de moment som upplevts som svåra på 
föregående lektion. Här påmindes bland annat om vikten av att läsa gällande datablad 
för att förstå komponenternas funktion. Dessutom repeterade vi hur verktyg bör 
användas på ett korrekt sätt 

I samband med genomförandet av “the black-box exercise” i CDIO-modellen 
identifierade jag att eleverna hade arbetat med det som kallas binära talsystem inom 
matematiken. I samråd med matematiklärarna konstaterade jag att det vore lämpligt att 
repetera det binära talsystemet, vilket genomfördes under den sjätte lektionen. Planen 
var att utföra en laboration där dem skulle få använda kunskapen om det binära 
talsystemet, men det uppstod tyvärr problem med elektronikmaterialet för den 
laborationen vilket medförde att den laborationen fick utgå. 

Det uppstod en viss svårighet i samband med laborationsuppgifterna och det var att 
eleverna arbetade i väldigt olika tempo. Jag använde mig utav extrauppgifter till dem 
som kommit längst, uppgifterna liknande de övriga laborationsuppgifterna, men de var 
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något mer komplexa. Dessutom skulle flera utav eleverna resa till en robottävling och 
dem gavs därför möjlighet att arbeta med sina robotar ifall dem hunnit färdigt med alla 
laborationsuppgifterna. 

4.2.6 Lektion 7 

Min handledare genomförde denna lektion eftersom jag inte kunde närvara på 
lektionen. Jag hade förberett en extra laborationsuppgift till de elever som behövde lite 
mer utmaning och de elever som ej var färdiga med föregående laborationsuppgift fick 
fortsätta arbeta vidare med dessa. Efter lektionen fick jag återkoppling från min 
handledare om lektionen och det visade sig att det fortfarande var stora svårigheter för 
några elever med de praktiska momenten. Några utav eleverna hade framförallt svårt 
att tolka ett kretsschema och sedan utföra en uppkoppling utifrån detta. 

4.2.7 Lektion 8 

Oavsett hur långt eleverna kommit med de tidigare laborationsuppgifterna skulle vi nu 
lämna det momentet och gå vidare till en sista laborationsuppgift. Denna avslutande 
laborationsuppgift kallade jag för “den verkliga uppgiften”, med detta menade jag att 
uppgiften var hämtad utifrån ett riktigt problem, vilket är något som CDIO-modellen 
förespråkar (CDIO, 2015). 

Uppgiften innebar att dem skulle installera en ny funktion i en bil, vilket var en 
varningslampa som skulle lysa utifrån ett antal olika kriterier. Uppgiften var 
konstruerad så att eleverna kunde välja två olika svårighetsgrader på uppgiften. 

Innan eleverna fick påbörja den praktiska delen av uppgiften introducerades dem i den 
teoretiska delen, sedan fick eleverna själva uppgiften på papper och under lektionen 
genomfördes det teoretiska momentet i uppgiften. Både jag och min handledare var 
förvånade över hur enkelt eleverna löste den teoretiska delen, det fanns i princip inga 
svårigheter och de flesta eleverna utförde även den svårare nivån på uppgiften. Jag hade 
tagit lärdom från föregående lektioner avseende hanteringen av lösa pappersblad och 
bad eleverna lämna in dessa i slutet av lektionen, annars fanns risk att dessa skulle 
saknas vid nästa lektion. 

Fyra av eleverna var frånvarande vid denna lektion och eftersom denna laboration 
skulle utföras utav av alla eleverna som ett sista moment fick jag söka upp eleverna vid 
andra tillfällen under veckan och introducera dem i uppgiften. 

4.2.8 Lektion 9 

Under denna lektion var det återigen dags för ett praktiskt moment, den framtagna 
laborationsuppgiften var en utmaning att genomföra för eleverna då det krävdes en hel 
del uppkoppling av diverse elektronikkomponenter. Även om alla elever inte hann 
genomföra hela laborationsuppgiften fick dem ändå möjlighet att på nytt träna på de 
praktiska momenten, vilket CDIO-modellen menar på är av stor vikt. Det var endast tre 
elever som hann genomföra hela laborationsuppgiften under lektionen och det fanns en 
viss frustration hos en del elever. 
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4.2.9 Lektion 10 

Min handledare genomförde denna lektion eftersom jag inte kunde närvara på 
lektionen. Detta var den sista lektionen inför den slutliga examinationen på detta 
kursmoment. Jag hade förberett ett papper med läs- och repetitionstips till eleverna. 
Efter lektionen fick jag återkoppling från min handledare om lektionen och det hade 
visats sig att de elever som har haft svårigheter med det praktiska tog chansen att öva 
och repetera dessa moment. Eleverna uttryckte en viss oro inför den kommande 
examinationen och min handledare tyckte att läs- och repetitionstipsen gav eleverna en 
bra översikt över vad som kommer på examinationen. 

4.2.10 Lektion 11 

Under den sista lektionen genomfördes examinationen som bestod utav en skriftlig och 
en laborativ del. För att kunna genomföra denna sista lektion på ett bra sätt användes 
två klassrum, där det ena klassrummet användes för den laborativa delen och det andra 
klassrummet användes för den skriftliga delen. Jag ansvarade för klassrummet med den 
laborativa delen, medan min handledare ansvarade för klassrummet där den skriftliga 
delen genomfördes.  

Ett tidsschema hade tagits fram för respektive elev utifrån att halva examinationstiden 
skulle ske laborativt och den andra halvan skedde skriftligt. Den laborativa delen 
innehöll även tre olika stationer, där eleverna roterade mellan stationerna utifrån 
tidsschemat. Stationerna hade placerats på ett sådant vis i rummet att det ej var möjligt 
att titta på klasskamraten bredvid. När eleven var färdig vid en station fick de lämna in 
sitt laborationspapper och gå vidare till nästa station. Några utav stationerna 
genomfördes väldigt snabbt, medan andra stationer tog längre tid, vilket medförde en 
viss väntan. Det fanns möjlighet för eleverna att återgå till en station ifall dem behövde 
extratid, vilket flertalet av eleverna valde att göra. 

Samtliga elever var närvarande vid denna sista lektion och alla genomförde 
examinationens bägge delar. 

4.3 Bedömning och betygssättning 

Bedömningen och betygssättningen skedde utifrån elevernas avslutande examination. 
Examinationen konstruerades utifrån de lärandemål som specificerats vid framtagande 
av kursmåls- respektive kursinnehållsmatrisen utifrån CDIO Syllabus, men eftersom 
allt som var planerat att genomföras ej hanns med utgick några av målen vid 
examinationen. 

Examinationen innehöll därmed moment som skulle ge eleverna möjlighet att få visa 
sina kunskaper och färdigheter inom följande moment: 

 Redogöra för relevanta begrepp inom området digitalteknik. 
 Beskriva, hantera och förenkla logiska grundfunktioner. 
 Överföra informationen i en sanningstabell till ett logiskt uttryck och tvärtom. 
 Genomföra konvertering mellan de decimala och binära talsystemen. 
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 Beskriva och tolka några viktiga parametrar i datablad. 
 Tolka och rita ett schema, och göra en konkret koppling enligt schemat. 

För att testa de olika momenten ovan delades examinationen in i en skriftlig del och en 
laborativ del, på så vis kunde elevernas kunskapsutveckling bedömas utifrån CDIO 
Syllabus (se Bilaga 1).  
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5 Metod för uppföljning/utvärdering 

5.1 Val av undersökningsmetod 

Val av undersökningsmetod gjordes utifrån utvecklingsarbetets syfte samt dess 
frågeställningar. Syftet med utvecklingsarbetet var att använda CDIO-modellen som 
stöd vid planering och genomförande av lektionsserien, samt bedöma och värdera 
elevernas utveckling av dess färdigheter och förmågor i relation till CDIO-modellen. 

Det finns fördelar och nackdelar med olika val av undersökningsmetod, något som 
Holme, Solvang och Nilsson (1997) också nämner, därför rekommenderar de att 
kombinera olika metoder. 

För att delvis kunna besvara syftet användes en kvantitativ insamling av data före och 
efter genomförd lektionsserie, detta för att kunna mäta och jämföra resultaten mellan 
de två tillfällena för alla elever. Utifrån denna datainsamling kunde utvecklingen av 
elevernas färdigheter och förmågor mätas och värderas. Genom valet av en kvantitativ 
insamlingsmetod fanns möjlighet att göra ett begränsat urval av enkätfrågor som hade 
kopplingar till CDIO-modellen och sedan gav möjlighet att sammanställa samt 
analysera resultatet för hela klassen.   

Utöver den kvantitativa datainsamlingen skedde även ostrukturerade observationer 
under lektionerna vilka löpande sammanställdes som dagboksanteckningar. Utifrån 
dessa observationer i klassrummet kunde elevernas upplevelse och utveckling 
observeras utifrån deras agerande i en “naturlig miljö”, vilket gav mig möjlighet att 
skapa en bild över vad som skedde med klassen under lektionsseriens genomförande. 
Observationerna gav också ett bra stöd och möjlighet till utvärdering utav planeringen 
och genomförandet av lektionerna. 

Eleverna genomförde dessutom olika skriftliga uppgifter under lektionsserien, samt en 
avslutande examination som innehöll både en skriftlig och laborativ del. Utifrån dessa 
skriftliga uppgifter och examinationen kunde elevernas utveckling bedömas. Dessutom 
kunde jag utifrån examinationen finna svar på hur elevernas färdigheter och förmågor 
utvecklats utifrån de lärandemål som vid planeringen identifierats utifrån CDIO 
Syllabus. 

All datainsamling skedde enligt beskrivet tillvägagångssätt i avsnitt 5.4 och 
bearbetningen av data skedde enligt beskrivet tillvägagångssätt i avsnitt 5.5. 

5.2 Urval 

Urvalet av deltagare i utvecklingsarbetet skedde ej slumpmässigt, utan urvalet skedde 
framförallt ur bekvämlighetssynpunkt. Det fanns två klasser inom teknikämnet på 
VFU-skolan och valet föll på att genomföra utvecklingsarbetet med den äldre årskursen 
som redan läst ett år inom Teknikprogrammet. Eftersom utvecklingsarbetet syftade till 
att undersöka elevernas utveckling kan detta icke slumpmässiga urval ändock ge 
möjlighet att kunna påvisa skillnader och utveckling utifrån den modell som tänkt 
användas i undervisningen. 
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5.2.1 Deltagare 

Alla elever som deltagit går andra året på Teknikprogrammet under läsåret 2019/2020. 
Deltagarantalet var 18 personer och bestod av 13 killar och 5 tjejer. 

5.2.2 Bortfall 

Inget bortfall förekom. 

5.3 Etiska ställningstaganden 

I samband med undersökningar av den här typen finns flera etiska aspekter som jag 
som författare behöver ta hänsyn till. Såsom att tillse att deltagarna är informerade om 
syftet, deltagarnas rätt att avstå deltagande, behandling av deltagarnas personuppgifter, 
samt nyttjandet av data från deltagarna (Vetenskapsrådet, 2010). 

I mitt utvecklingsarbete har jag haft dessa aspekter i åtanke när jag samlat in och 
bearbetat materialet. Vid det första lektionstillfället fick alla deltagare information om 
studien, samt att dem fick ge sitt samtycke till deltagande enligt Bilaga 2. Det insamlade 
materialet har endast använts för mitt utvecklingsarbete och förvarats så att ingen 
utomstående har kunnat ta del av materialet. 

5.4 Insamling av data 

För att samla in underlag för att kunna svara på syftet krävdes någon typ av mätning av 
eleverna före och efter genomförd lektionsserie. Valet föll på att använda en enkät med 
slutna frågor där eleverna fick skatta sig själva utifrån olika frågeställningar kopplade 
till ämneskunskap, samt färdigheter och förmågor. Urvalet av frågorna i enkäten 
hämtades utifrån de lärandemål som identifierats vid planering av kursmomentet utifrån 
CDIO-modellens CDIO Syllabus (se Bilaga 1). Själva utformningen av enkäten var i 
matrisform där alla frågor hade samma typ av svarsalternativ (Ejlertsson, 2019). 
Elevernas skattning skedde utifrån en fyrskalig ordinalskala där det inte fanns något 
mittalternativ, detta för att undvika att eleverna enbart skulle välja detta alternativ.  

Utöver enkäten genomfördes även en avslutande examination som innehöll frågor och 
moment utifrån de olika lärandemålen för kursmomentet, exempelvis fanns både en 
skriftlig och en laborativ del i examinationen, detta för att kunna bedöma eleverna 
utifrån de olika lärandemålen som både var teoretiska och praktiska. Den skriftliga 
delen bestod exempelvis av frågor där eleverna skulle förklara olika begrepp samt rita 
scheman, medan den laborativa delen bestod av uppgifter där eleverna skulle använda 
elektronikkomponenter och utföra olika uppkopplingar enligt scheman.    Elevernas 
resultat vid den slutliga examinationen användes även utav mig för att kunna göra en 
bedömning utav respektive elevs nivå utifrån de olika frågorna i självbedömningen. 

Alla moment som genomförts vid planeringen av lektionsserien enligt CDIO-modellen 
har sammanställts, såsom “the black-box exercise” och kursmåls- respektive 
kursinnehållsmatrisen utifrån CDIO Syllabus.  
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Observationer från lektionerna har sammanställts som dagboksanteckningar, vilka 
förmedlat information om hur lektionerna har fungerat och vilka justeringar som skett 
i lektionsplaneringen. Observationerna har skett ostrukturerat, inget 
observationsschema har alltså använts, utan istället har anteckningar från exempelvis 
min upplevelse av elevernas agerande under lektionerna antecknats, samt hur väl 
lektionsinnehållet upplevdes mottas av eleverna. 

5.5 Bearbetning av data 

Enkätsvaren sammanställdes för respektive elev för varje fråga, samt elevernas svar 
före och efter lektionsserien. Det skedde sedan en jämförelse mellan elevernas svar före 
och efter den genomförda lektionsserien genom ett så kallat teckentest, vilken är 
lämpligt att använda för att jämföra två olika ordinalvariabler (Eliasson, 2018). Genom 
ett teckentest fanns möjlighet att finna tendenser, samt hur tydliga dessa är (a.a.). Med 
denna bearbetningsmetod fanns även möjlighet till ett visst bortfall på någon fråga ifall 
en elev ej svarat på den specifika frågan (Ejlertsson, 2019). För att kunna analysera 
specifika frågor i enkäten och jämföra svaren före och efter lektionsserien skapades 
stapeldiagram för att kunna finna “toppigheten” i svaren, alltså var i ordinalskalan som 
fördelningen var mest koncentrerad före respektive efter lektionsserien (Eliasson, 
2018). Elevernas enkätsvar jämfördes även med den bedömning jag gjorde på 
respektive elev utifrån deras slutliga examinationsresultat, detta för att bedöma hur dem 
skattat sin egen förmåga vilket kan ge en fingervisning på hur trovärdig 
självbedömningen kan anses vara. 

Den genomförda planeringen utifrån CDIO-modellen, där “the black-box exercise” och 
kursmåls- respektive kursinnehållsmatrisen var ett viktigt arbetsmaterial, analyserades 
utav mig utifrån hur väl CDIO-modellen var ett stöd i planeringsarbetet. Som stöd i 
denna analys användes även det material som samlats in via observationer och 
dagboksanteckningar. Vid denna analys utgick jag ifrån följande enskilda delar för att 
tolka materialet: 

 Lärandemål 
o Vilket stöd var CDIO-modellen vid framtagande av lärandemålen? 

 Lektionsinnehåll 
o Vilket stöd var CDIO-modellen för att identifiera lektionernas innehåll? 

 Ämneskunskaper 
o Vilket stöd var CDIO-modellen för att identifiera vilka ämneskunskaper 

som skulle erhållas? 
 Lektionsgenomförande 

o Vilket stöd var CDIO-modellen för själva genomförandet av 
lektionerna? 

 Examinationer och bedömningar 
o Vilket stöd var CDIO-modellen för vilka examinationer och 

bedömningar som skulle genomföras? 
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6 Resultat 

6.1 Resultat som svarar på frågeställning 1 - Hur kan CDIO-modellen 
användas som stöd i planering och genomförande av lektionsserien? 

För att svara på frågeställningen har mina dagboksanteckningar från det löpande 
planeringsarbetet med lektionsserien använts för att beskriva hur CDIO-modellen kan 
användas som stöd för planering och genomförande av undervisningen. 

6.1.1 CDIO-modellen som stöd för att identifiera vilka ämneskunskaper som 
skulle erhållas 

Som stöd i arbetet med att identifiera vilka kunskaper och färdigheter eleverna 
förväntades erhålla från lektionsserien användes det upplägg som inom CDIO kallas 
för “the black-box exercise”, vilket resulterade i en översiktlig bild utav lektionsseriens 
så kallade ”inputs” och ”outputs”. Alltså vilka kunskaper och färdigheter eleverna 
erhållit från tidigare kursmoment och det visade sig också vilka kunskaper som 
saknades inför detta kursmoment, respektive vilka kunskaper och färdigheter eleverna 
förväntades erhålla under detta kursmoment som en förberedelse inför kommande 
kursmoment. Det identifierades vid arbetet med “the black-box exercise” att 
exempelvis ellära var en kunskap som eleverna saknade, vilket var en kunskap som 
krävdes för att eleverna skulle kunna genomföra och förstå de praktiska momenten. 

Utifrån resultatet i “the black-box exercise” kunde lektionsseriens ämnesinnehåll 
specificeras utifrån att framförallt titta på vilka kunskaper eleverna behövde inför 
kommande kursmoment. Lektionerna skulle exempelvis behandla olika grundläggande 
begrepp inom digitalteknik, att läsa och rita scheman, samt tolka olika uppgifter i 
datablad. 

6.1.2 CDIO-modellen som stöd vid framtagande av lärandemålen 

För att identifiera lärandemålen skedde först ett urval av kunskaper och färdigheter från 
CDIO Syllabus som kändes lämpliga att utveckla inom denna lektionsserie (se 
Bilaga 1). Utifrån CDIO Syllabus togs en kursmålsmatris fram som visade kopplingen 
mellan Skolverkets kunskapskrav för kursen Teknik 2 och CDIO Syllabus. Med stöd av 
kursmålsmatrisen var det relativt enkelt att identifiera lärandemålen för denna 
lektionsserie, exempelvis att ett utav målen skulle vara att kunna redogöra för att antal 
begrepp inom digitaltekniken, eftersom det även är specificerat i Skolverkets 
kunskapskrav att kunna använda tekniska begrepp (Skolverket, 2011). 

Det saknades visst stöd i CDIO-modellen för att tydliggöra mer specifika lärandemål 
inom digitaltekniken, men med stöd av det ämnesinnehåll som specificerats med hjälp 
av “the black-box exercise” kunde även mer specifika lärandemål tas fram. Ett exempel 
på detta är att inom digitaltekniken kunna arbeta med logiska uttryck, så kallad boolesk 
algebra, vilket kan förklaras som ett sätt att uttrycka logiska problem som matematik. 



18 

 

6.1.3 CDIO-modellen som stöd för att identifiera lektionernas innehåll 

Utifrån den framtagna kursmålsmatrisen konstruerades en kursinnehållsmatris där det 
tydliggjordes på vilken nivå och djup undervisningen skulle behandla de specifika 
kunskaperna och färdigheterna i CDIO Syllabus, samt hur och vilka kunskaper och 
färdigheter som skulle examineras. Framförallt var kursinnehållsmatrisen ett stöd i att 
specificera vilka olika lärandemoment som skulle ingå, exempelvis att föreläsningar 
skulle användas för att erhålla kunskap inom de teknikvetenskapliga begreppen. För att 
exempelvis erhålla kunskaper i hur man konstruerar tekniska system och genomföra 
kopplingar enligt ett schema ansågs laborationer mer lämpligt. 

Det saknades dock visst stöd i CDIO-modellen för att specificera mer specifikt 
lektionsinnehåll avseende digitalteknik, exempelvis för framtagande av 
föreläsningsmaterial och laborationsuppgifter, vilket fick inhämtas från olika litteratur 
om digitalteknik. 

6.1.4 CDIO-modellen som stöd för vilka examinationer och bedömningar som 
skulle genomföras 

Vid framtagandet av kursinnehållsmatrisen tydliggjordes det vilka specifika kunskaper 
och färdigheter i CDIO Syllabus som skulle examineras och bedömas. Detta var ett 
visst stöd vid bedömningen och betygssättningen av examinationen, men framförallt 
var det de framtagna lärandemålen för kursmomentet som var utgångspunkt vid först 
framtagandet av examinationen och sedan vid genomförandet av bedömningen. 
Eftersom lärandemålen både var teoretiska och praktiska skapades en examination med 
både en skriftlig och en laborativ del, vilket även CDIO-modellen förespråkar, 
nämligen att examinera eleverna med olika examinationsformer för att kunna bedöma 
elevernas kunskapsutveckling. 

6.1.5 CDIO-modellen som stöd för själva genomförandet av lektionerna 

Det upplevs som att CDIO-modellen inte ger ett tillräckligt stöd vid själva 
genomförandet av lektionerna, utan modellen ger snarare en fingervisning över hur 
undervisningen bör ske. Exempelvis att under lektionerna variera mellan teori och 
praktik för att skapa en lärandemiljö som främjar utveckling av de olika kunskaperna 
och färdigheterna från CDIO Syllabus. För att skapa en bättre lärandemiljö för de 
praktiska momenten skedde exempelvis en genomgång av VFU-skolans material och 
det identifierades att det krävdes ett större materialinköp för att ge eleverna bättre 
förutsättningar att få prova på praktiska moment. 

Under lektionernas genomförande försökte jag även som lärare i klassrummet inta en 
mer guidande roll vid de praktiska momenten, detta för att låta eleverna själva ta mer 
ansvar och jag fanns istället där för att stötta vid behov, vilket CDIO-modellen 
förespråkar. Däremot hur föreläsningar och laborationer lämpligen skulle genomföras 
upplevdes inte finna stöd i CDIO-modellen, utan framtagande av detta material skedde 
snarare utifrån olika exempel i diverse digitaltekniklitteratur. 
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6.2 Resultat som svarar på frågeställning 2 - Hur kan utvecklingen av 
elevernas färdigheter och förmågor bedömas och värderas i relation 
till CDIO-modellen? 

För att svara på frågeställningen har data från självbedömingsenkäten och den slutliga 
examinationen använts. Sammanställning av självbedömningsenkäten, samt 
examinationen finns i Bilaga 3. 

6.2.1 Utvärdering av självbedömningen i relation till CDIO-modellen 

Med stöd av den självbedömningsenkät som eleverna genomförde före och efter 
lektionsserien går det att finna information om att alla elever utom en bedömer sin egen 
förmåga på en högre nivå efter lektionsserien. De 27 frågorna i 
självbedömningsenkäten handlar både om ämneskunskaper, samt olika färdigheter och 
förmågor utifrån CDIO Syllabus. 

Vid djupare analys av specifika svar i självbedömningen visar det sig att eleverna anser 
att deras ämneskunskaper har förbättrats avsevärt. Däremot på de frågor i 
självbedömningen som relaterar till de mer generella färdigheterna och förmågorna har 
eleverna bedömt att det i princip inte skett någon förändring. 

En färdighet som inom digitaltekniken anses vara oerhört viktig vid exempelvis test 
och verifiering av ett tekniskt system är att kunna använda en multimeter för mätningar, 
vilket eleverna bedömt har förbättrats. Dessutom har eleverna bedömt en förbättring 
avseende att exempelvis konstruera och skapa egna tekniska system, vilket var en 
uppgift som dem både utförde som en laboration och detta var även en skriftlig uppgift 
vid examinationen. 

6.2.2 Utvärdering av examinationen i relation till CDIO-modellen 

Examinationen innehöll både en skriftlig och en laborativ del, med fyra skriftliga 
uppgifter och tre praktiska uppgifter.  

Det fanns tre uppgifter i examinationen som resulterade i en högre andel felaktiga svar, 
alla dessa tre uppgifter var mer komplexa och krävde fler utav de kunskaper och 
färdigheter som specificerats utifrån CDIO Syllabus. Två utav dessa uppgifter var 
praktiska uppgifter och examinationsresultaten visar att de praktiska uppgifterna har 
varit den största utmaningen för eleverna. Det var exempelvis endast på de praktiska 
uppgifterna som svar saknades helt från vissa elever. 

En helhetsbedömning genomfördes också på den slutliga examinationen där jag i 
samråd med min handledare satte en betygsbokstav för eleverna. Fördelningen av 
elevernas betyg var relativt jämnt fördelad mellan de olika betygen A-E, men en av 
eleverna klarade inte examinationen och fick ett F. Den underkända eleven klarade den 
skriftliga delen, men däremot var den laborativa delen ej godkänd och eleven visade 
därmed aldrig upp någon praktisk kunskap i momentet. Eleven kommer få möjlighet 
att göra en komplettering för att bli godkänd på detta moment genom en praktisk 
uppgift.  
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Studiens tillförlitlighet anses vara hög för framförallt den del som genomförts enligt 
kvantitativ metod, alltså självbedömningsenkäten och examinationen. 
Självbedömningsenkäten utgjorde grunden för att kunna jämföra elevernas kunskap- 
och färdighetsnivåer före och efter lektionsserien. I självbedömningsenkäten användes 
fasta alternativ för att kunna sammanställas och analyseras på ett enkelt och 
tidseffektivt sätt. Ifall mätningen skulle genomföras på nytt i en liknande situation anses 
det vara stor sannolikhet att likartat resultat erhålles. Jag upplever dock att det till viss 
del varit en nackdel att använda sig utav en självbedömningsenkät eftersom jag sett att 
vissa elever skattat sig väldigt högt i förhållande till sitt resultat på examinationen, men 
eftersom enkäten användes i syfte att jämföra elevernas egen skattning före och efter 
anses den som sagt vara tillräckligt tillförlitligt. Ett alternativ hade varit att använda sig 
utav ett diagnostest liknande examinationen före lektionsseriens start, men eftersom 
examinationen innehåller många tekniska begrepp hade det varit allt för svårt för 
eleverna att genomföra en sådan diagnos innan dem fått kunskap inom ämnet. 

Utöver självbedömningsenkäten användes resultatet från examinationen för att 
undersöka elevernas slutliga kunskaps- och färdighetsnivå. Det fanns inget bortfall vid 
varken självbedömningsenkäten eller examinationen, vilket har underlättat 
sammanställningen och resultatanalysen och jag har även kunnat jämföra dessa 
sinsemellan. Själva jämförelsen mellan elevernas självbedömning och examination har 
ökat studiens trovärdighet i och med att det gett mig möjlighet att bedöma elevernas 
skattning mot det slutliga examinationsresultatet. 

Allt planeringsmaterial som använts utifrån CDIO-modellen har dokumenterats och 
sammanställts löpande utav mig. Det hade dock varit av intresse att först ha planerat 
lektionsserien utan stöd av CDIO-modellen för att sedan planera utifrån CDIO-
modellen för att kunna finna fördelar och nackdelar, samt att det hade ökat studiens 
trovärdighet i och med att jag hade kunnat påvisa skillnaderna mer konkret. Utöver det 
hade det varit intressant att kunna genomföra lektionsserien på två olika klasser för att 
på så vis finna skillnader och olikheter mellan att använda CDIO-modellen eller annan 
modell/metod, vilket också hade ökat studiens tillförlitlighet. 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med utvecklingsarbetet har varit att utveckla och testa en arbetsmetod som 
baserar sig på CDIO-modellen. Detta för att inte bara utveckla elevernas 
ämneskunskap, utan även utveckla deras färdigheter och förmågor, vilket dem kommer 
ha nytta utav i sina framtida yrkesroller. 

Utifrån elevernas svar i självbedömningsenkäten kan det utläsas att alla elever utom en 
anser att dem utvecklat ämneskunskaper samt färdigheter och förmågor i och med 
lektionsserien. Dessutom fick alla utom en av eleverna godkänt på den slutliga 
examinationen. Detta visar på att majoriteten av eleverna lärt sig nya ämneskunskaper 
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samt utvecklat sina ingenjörsfärdigheter, vilket var målet med min genomförda 
lektionsserie. Däremot kunde jag utifrån självbedömningen finna att det var framförallt 
elevernas ämneskunskaper som utvecklats, men även ett flertal utav deras färdigheter 
och förmågor har också utvecklats. 

Eftersom både lektionerna och examinationen innehöll teoretiska och praktiska delar 
fick eleverna möjlighet att testa på ingenjörslika arbetssätt. En av eleverna uttryckte 
efteråt att det var väldigt roligt och lärorikt att exempelvis examinationen innehöll en 
praktisk del. Även Haavi, Tvenge och Martinsen (2018) hade i sin studie fått positiv 
respons från studenter på de praktiska momenten. Det fanns dock vissa svårigheter med 
de praktiska momenten under lektionerna, detta eftersom några utav eleverna kunde bli 
lite passiva och tittade på när klasskamraten arbetade, det var just en av dessa elever 
som var den elev som inte klarade den laborativa delen på examinationen. Jag anser att 
det är oerhört viktigt för elevernas lärande att jag som lärare fortsätter arbeta med att 
försöka skapa en lärandemiljö där eleverna är aktiva i lektionen. Samtidigt inser jag att 
lärarens roll i klassrummet kanske inte alltid ska vara guidande som Liang, Deng och 
Tao (2011) menar på, utan det hade troligen behövts en mer stöttande roll till de elever 
som hade svårigheter med de praktiska momenten och visar tendenser på att vara mer 
passiva. 

Det var en utmaning att genomföra en bedömning och betygssättning av den slutliga 
examinationen, men även om inte själva examinationen var något projekt försökte jag 
ändå använda mig utav det som Svensson och Gunnarsson (2012) nämner, nämligen att 
bedöma och utvärdera utifrån kvalitet på resultatet. Uppgifterna i den laborativa delen 
av examinationen kan ses som ett litet mindre projekt där eleven skulle planera 
genomförandet och slutligen visa upp resultatet för läraren. Vid min bedömning av 
resultatet, vilket i detta fall var en uppkoppling, tittade jag exempelvis på hur väl 
eleverna utfört uppkopplingen. 

Le och Do (2019) påtalar vikten av att vara väl förberedd som lärare och att 
lektionsinnehållet tydligt utgår från lärandemålen, vilket var något som jag verkligen 
försökte applicera. Det krävdes dock oerhört mycket tid för planering och förberedelse, 
först för att identifiera vilka delar utav CDIO Syllabus som skulle ingå i lektionsserien 
och sedan för att planera själva lektionsinnehållet. Nu när arbetet väl är gjort för detta 
kursmoment kommer det vara enklare att uppdatera lektionsinnehållet och förbättra det, 
men att genomföra samma upplägg på alla delar i kursen Teknik 2 upplever jag skulle 
kräva allt för mycket tid. Det är viktigt att komma ihåg att CDIO-modellen är framtagen 
för universitet och högskolor, vilket skulle kunna innebära att den är allt för omfattande 
och komplex för att applicera på gymnasienivå. Bankel et al. (2003) rekommenderar 
exempelvis att skolor anpassar CDIO Syllabus utifrån sitt eget behov, vilket därmed 
skulle kunna minska omfattningen av arbetet. Styrkan i CDIO-modellen är, precis som 
Edström och Kolmos (2014) nämner, att det är en strukturerad process för att bestämma 
lärandemål och det är precis i det momentet som jag upplever att CDIO-modellen var 
ett stort stöd. Det var i den inledande planeringsfasen för hela lektionsserien som CDIO-
modellen hjälpte mig att identifiera det övergripande innehållet, medan modellen inte 
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upplevs ha varit ett lika bra stöd i genomförandefasen, detaljplaneringen av 
lektionsinnehållet samt vid bedömningen. 

Utan CDIO-modellen som stöd i planeringen finns det troligen en risk att fokus vid 
lektionsplaneringen endast blir på ämneskunskaper. Även om detta utvecklingsarbete 
endast visat på en mindre utveckling av elevernas färdigheter och förmågor är det något 
som det fortsatt bör arbetas med. Utveckling av elevernas färdigheter och förmågor kan 
förväntas ta lång tid och detta utvecklingsarbete pågick endast under ett begränsat antal 
veckor. Lärare bör kontinuerligt planera och genomföra lektioner som innehåller 
moment där eleverna förväntas vara aktiva och arbeta både praktiskt och teoretiskt, för 
elevernas utveckling och lärande. Precis som Rönnberg och Segerholm (2017) påpekar 
tror även jag att det är lätt hänt att fokus ofta läggs på att träna eleverna i kompetenser 
som enkelt går att mäta, som exempelvis ämneskunskaper, medan färdigheter och 
förmågor som ej ingår i test och prov blir åsidosatta då de är svårare att mäta. Där i 
ligger styrkan med CDIO-modellen som då kan utgöra ett stöd för läraren vid planering 
och genomförande av sina lektioner, för att tillse att även utveckling av elevernas 
färdigheter och förmågor blir en del av undervisningen. 

7.3 Slutsats 

Det här utvecklingsarbetet har varit oerhört lärorikt för mig, tack vare CDIO-modellen 
har jag framförallt fått möjlighet att fördjupa mig inom alla de färdigheter och förmågor 
som ett kommande ingenjörsyrke kan komma att kräva utav eleverna när dem lämnar 
skolan. CDIO Syllabus anser jag vara ett stort stöd i själva planeringsdelen för en kurs, 
detta för att ha en variation av innehåll i de olika kursmomenten och på så vis tillse att 
elevernas får möjlighet att utveckla olika färdigheter och förmågor. Utan CDIO 
Syllabus kan jag även tänka mig att det finns färdigheter och förmågor hos eleverna 
som jag som lärare helt missar att arbeta med. Tack vare CDIO tvingas jag som lärare 
istället att skapa nya typer av uppgifter och moment som kanske aldrig annars hade 
genomförts, exempelvis att som vid en examination ha en laborativ del vilket jag anser 
var ett väldigt lyckat moment. Det underlättade vid bedömningen av elevernas praktiska 
färdigheter att dem faktiskt fick genomföra även ett enskilt praktiskt moment, där det 
vid denna examination blev tydligt att en elev hade den teoretiska kunskapen, men 
saknade den praktiska kunskapen. Om eleverna istället genomfört detta praktiska 
moment i grupp hade detta aldrig visat sig. 

Jag kommer framöver tillämpa visa delar av CDIO-modellen vid planering av 
teknikundervisning, men på grund av dess stora omfattning ser jag ett problem i att 
hinna applicera det fullt ut på alla kursmoment inom gymnasiet. Ett förslag på fortsatta 
studier i detta ämne skulle därför kunna vara att ta fram en modell som är bättre 
anpassad för gymnasiet. 
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Bilaga 1. CDIO-syllabus, Lärandemål kursmoment 

CDIO-syllabus hämtad från 
http://cdio.org/files/syllabus/CDIO_Syllabus_Sve_Ver_0_2.pdf 

Kunskaper och förmågor som avses utvecklas inom CDIO-modellen. 
 
De kunskaper och förmågor som identifierats som lämpliga inom kursmomentet för 
utvecklingsarbetet är gråmarkerade. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Svensk översättning av CDIO Syllabus 2.0. 
(Version 0.2) 

1. ÄMNESKUNSKAPER 
1.1. KUNSKAPER I GRUNDLÄGGANDE MATEMATISKA OCH 

NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN 
1.2. KUNSKAPER I GRUNDLÄGGANDE TEKNIKVETENSKAPLIGA 

ÄMNEN 
1.3. FÖRDJUPADE KUNSKAPER, METODER OCH VERKTYG INOM 

NÅGOT/NÅGRA TEKNIKVETENSKAPLIGA ÄMNEN. 
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
2.1. ANALYTISKT TÄNKANDE OCH PROBLEMLÖSNING 

2.1.1. Problemidentifiering och -formulering 
2.1.2. Modellering 
2.1.3. Kvantitativa och kvalitativa uppskattningar 
2.1.4. Analys med hänsyn till osäkerheter och risker 
2.1.5. Slutsatser och rekommendationer 

2.2. EXPERIMENTERANDE OCH UNDERSÖKANDE ARBETSSÄTT SAMT 
KUNSKAPSBILDNING 

2.2.1. Hypotesformulering 
2.2.2. Sökning i tryckt och elektronisk litteratur 
2.2.3. Experimentell metodik 
2.2.4. Hypotesprövning 

2.3. SYSTEMTÄNKANDE 
2.3.1. Helhetstänkande 
2.3.2. Interaktion och framträdande egenskaper hos system 
2.3.3. Prioritering och fokusering 
2.3.4. Kompromisser och avvägningar i val av lösningar 

2.4. FÖRHÅLLNINGSSÄTT, TÄNKANDE OCH LÄRANDE 
2.4.1. Initiativförmåga och förmåga att fatta beslut under osäkerhet 
2.4.2. Uthållighet, ambition att leverera och anpassningsförmåga 
2.4.3. Kreativt tänkande 
2.4.4. Kritiskt tänkande 
2.4.5. Självkännedom och integration av kunskaper 



 

2.4.6. Livslångt lärande och utbildning 
2.4.7. Planering av tid och resurser 

2.5. ETIK, LIKABEHANDLING OCH ANSVARSTAGANDE 
2.5.1. Yrkesetik, integritet, ansvar och pålitlighet 
2.5.2. Professionellt uppträdande 
2.5.3. Aktiv karriärplanering 
2.5.4. Att hålla sig à jour med professionens utveckling 
2.5.5. Rättvisa och mångfald 
2.5.6. Förtroende och lojalitet 

3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA 
3.1. ARBETE I GRUPP 

3.1.1. Att skapa effektiva grupper 
3.1.2. Grupparbete 
3.1.3. Grupputveckling 
3.1.4. Ledarskap 
3.1.5. Sammansättning av tekniska och multidisciplinära grupper 

3.2. KOMMUNIKATION 
3.2.1. Kommunikationsstrategi 
3.2.2. Kommunikationens struktur 
3.2.3. Skriftlig framställning 
3.2.4. Multimedia och kommunikation med elektroniska media 
3.2.5. Grafisk kommunikation 
3.2.6. Muntlig presentation 
3.2.7. Frågor, lyssnande och dialog 
3.2.8. Förhandling, kompromisser och konfliktlösning 
3.2.9. Påverkan 
3.2.10. Skapande av nätverk och diversifierade kontakter 

3.3. KOMMUNIKATION PÅ FRÄMMANDE SPRÅK 
3.3.1. Kommunikation på engelska 
3.3.2. Kommunikation på språk i länder av regionalt industriellt intresse 
3.3.3. Kommunikation på andra språk 

4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV 
TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL 
AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV - 
INNOVATIONSPROCESSEN 
4.1. SAMHÄLLELIGA OCH MILJÖMÄSSIGA VILLKOR 

4.1.1. Ingenjörens roll och ansvar 
4.1.2. Teknikens inverkan på samhället och miljön 
4.1.3. Samhällets regelverk 
4.1.4. Historiska perspektiv och kulturella sammanhang 
4.1.5. Aktuella frågor och värderingar 
4.1.6. Utveckling av ett globalt perspektiv 
4.1.7. Hållbarhet och behovet av hållbar utveckling 

4.2. FÖRETAGS- OCH AFFÄRSMÄSSIGA VILLKOR 



 

4.2.1. Förståelse för olika affärskulturer 
4.2.2. Intressenter, strategier och mål för affärsverksamhet 
4.2.3. Teknikbaserat entreprenörskap 
4.2.4. Arbete i en organisation 
4.2.5. Arbete i internationella organisationer 
4.2.6. Utveckling och utvärdering av ny teknik 
4.2.7. Finansiering och ekonomi i tekniska utvecklingsprojekt 

4.3. ATT IDENTIFIERA BEHOV SAMT STRUKTURERA OCH PLANERA 
UTVECKLING AV PRODUKTER OCH SYSTEM 

4.3.1. Förståelse för behov och specifikation av systemmål och -krav 
4.3.2. Definition av systemets funktion, koncept och arkitektur 
4.3.3. Modellering av system och delsystem samt definition av gränssnitt 
4.3.4. Ledning av utvecklingsprojekt  

4.4. ATT KONSTRUERA PRODUKTER OCH SYSTEM 
4.4.1. Konstruktionsprocessen 
4.4.2. Konstruktionsprocessens faser och metodik 
4.4.3. Kunskapsanvändning vid konstruktion 
4.4.4. Disciplinär konstruktion (inom ett teknikområde, t.ex. 

hydraulikkonstruktion) 
4.4.5. Multidisciplinär konstruktion 
4.4.6. Konstruktion med hänsyn till hållbarhet, säkerhet, estetiska aspekter, 

användbarhet och andra krav 
4.5. ATT REALISERA PRODUKTER OCH SYSTEM 

4.5.1. Utformning av en hållbar realiseringsprocess 
4.5.2. Tillverkning av hårdvara 
4.5.3. Implementering av mjukvara 
4.5.4. Integration av mjuk- och hårdvara 
4.5.5. Test, verifiering, validering och certifiering 
4.5.6. Ledning av realiseringsprocessen  

4.6. ATT TA I DRIFT OCH ANVÄNDA PRODUKTER OCH SYSTEM 
4.6.1. Att utforma och optimera en hållbar och säker drift 
4.6.2. Utbildning för drift 
4.6.3. Systemunderhåll 
4.6.4. Systemförbättring och -utveckling 
4.6.5. Systemavveckling 
4.6.6. Driftledning 

4.7. ATT LEDA TEKNISK INNOVATION 
4.7.1. Identifiera frågan, problemet eller paradoxen 
4.7.2. Tänka kreativt och använda kreativa kommunikationsprocesser 
4.7.3. Definiera möjliga lösningar 
4.7.4. Skapa nya lösningskoncept 
4.7.5. Att bygga upp och leda en organisation och etablera samarbetspartners 
4.7.6. Planera, leda och fullborda ett projekt 
4.7.7. Kritiskt bedöma lösningens relevans 



 

4.7.8. Innovation – utveckla tekniska koncept för nya produkter eller tjänster 
4.7.9. Uppfinning – utveckling av en teknisk lösning som öppnar möjligheter 

för nya produkter eller tjänster 
4.7.10. Implementering och drift av nya tjänster och produkter som kommer att 

skapa värde. 
4.8. TEKNISKT ENTREPRENÖRSKAP 

4.8.1. Bilda företag och etablera ledarskap och organisation 
4.8.2. Utveckla affärsplan 
4.8.3. Utveckla en plan för företaget 
4.8.4. Innovativ marknadsföring 
4.8.5. Skapa koncept för nya produkter och tjänster baserad på ny teknik 
4.8.6. Utnyttja innovationssystemets nätverk, infrastruktur och tjänster 
4.8.7. Etablera teamet och starta den tekniska utvecklingsprocessen 
4.8.8. Hantera immaterialrättsliga frågor 

 
 
  



 

Bilaga 2. Blankett - Informerat samtycke 

Information och förfrågan om deltagande i studie 
Informerat samtycke 

Hej! 
Som ni vet läser jag för tillfället till lärare i teknik, min utbildning genomför jag på Luleå 
Tekniska Universitet. Under min sista VFU-praktik ska jag även genomföra ett 
utvecklingsarbete. Syftet med utvecklingsarbetet är att utveckla er elevers förmågor så att ni 
uppfyller kunskapsmålen. Jag har valt att göra mitt utvecklingsarbete under Teknikkursens 
moment “Digitalteknik / Mekatronik / Styr- och reglerteknik” som ni i klassen kommer 
genomföra under veckorna 45-51. 

I och med genomförandet av mitt utvecklingsarbete behöver jag samla in information om er 
elevers utveckling och resultat, detta för att kunna bedöma genomförandet av undervisningen 
och sedan göra en analys och skriva resultatet i min rapport. Materialet från undervisningen 
och era genomföranden och resultat kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt, ditt 
namn kommer alltså aldrig att publiceras i rapporten. Dessutom kommer materialet förvaras så 
att ingen obehörig kommer att kunna ta del av dessa. 

Det är helt frivilligt att medverka i själva studien och du kan när som helst avbryta din 
medverkan, vilket innebär att jag i så fall inte kommer använda dina resultat från 
undervisningen i min rapport. Har du några ytterligare frågor så fråga mig gärna så berättar jag 
mer. 

Mvh Eva-Lotta Strömsten 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag har skriftligen informerats om studien och utvecklingsarbetet och samtycker till att delta. 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande 
i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att författaren 
behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad 
information. 

 

………………………………………… 
Underskrift 

 

………………………………  ………………………………………………… 

Namnförtydligande   Ort och datum 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontaktuppgifter 

Student/författare: Eva-Lotta Strömsten, seteva-6@student.ltu.se 

Handledare Luleå Tekniska Universitet: Anna Vikström, Anna.M.Wikstrom@ltu.se  



 

Bilaga 3. Sammanställning och jämförelse utav resultat från självbedömning och 

examination utifrån CDIO Syllabus 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tabell 1: Skillnad mellan självbedömning före och efter lektionsserien för respektive 
elev på de 27 frågorna i självbedömningsenkäten 

 

 

 

 

Figur 1. Svarsfördelning på frågor relaterade till CDIO Syllabus 1.2 - Kunskaper i 
grundläggande teknikvetenskapliga ämnen 

 

Kolumn1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18
Positiv differensa 11 9 10 12 10 19 14 6 15 8 13 7 8 18 14 17 17 14
Negativ differensb 7 3 7 2 7 2 4 7 4 3 3 2 0 2 2 1 2 4
Oförändradc 9 15 10 13 10 6 9 14 8 16 11 18 19 7 11 9 8 9
Totald 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Skillnad pos-nege 4 6 3 10 3 17 10 -1 11 5 10 5 8 16 12 16 15 10

a. Självbedömning efter lektionsserien > Självbedömning före lektionsserien
b. Självbedömning efter lektionsserien < Självbedömning före lektionsserien
b. Självbedömning efter lektionsserien = Självbedömning före lektionsserien
d. Antalet besvarade frågor i självbedömningen
e. Skillnaden mellan positiva och negativa differenser
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Svarsfördelning på frågor i självbedömningen kopplade till 
CDIO Syllabus 1.2
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Figur 2. Svarsfördelning på frågor relaterade till CDIO Syllabus 1.3 - Fördjupade 
kunskaper, metoder och verktyg inom något/några teknikvetenskapliga ämnen. 

 

 

 

Figur 3. Svarsfördelning på frågor relaterade till CDIO Syllabus 2.2 - 
Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning 
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Figur 4. Svarsfördelning på frågor relaterade till CDIO Syllabus 4.5 - Att realisera 
produkter och system 

 

 

 

Figur 5. Svarsfördelning på frågor relaterade till CDIO Syllabus 4.3 - Att 
identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system 
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Figur 6. Sammanställning av resultatet från examinationen 

 

 

Tabell 2: Examinationens Fråga 4 och Station 3 i relation till CDIO Syllabus 

 

 

 

 

Figur 7. Visar andelen elever för de olika betygen A - F. 

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Station 1 Station 2 Station 3

Skritflig del Laborativ del

Andel där svar saknas helt 0 0 0 0 5 2 0

Andel felaktiga eller delvis
felaktiga svar 10 6 5 12 2 0 16

Andel fullständigt korrekta svar 8 12 13 6 11 16 2
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Examinationsresultat per fråga/uppgift

CDIO Syllabus Fråga 4 Station 3
1.3. Fördjupade kunskaper, metoder och verktyg 
inom något/några teknikvetenskapliga ämnen

x x

2.1. Analytiskt tänkande och problemlösning x
2.2. Experimenterande och undersökande 
arbetssätt samt kunskapsbildning

x

2.4. Förhållningssätt, tänkande och lärande

3.2. Kommunikation x x
4.3. Att identifiera behov samt strukturera och 
planera utveckling av produkter och system

x

4.4. Att konstruera produkter och system x

4.5. Att realisera produkter och system x
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Fördelning betyg på slutlig examination
(n = 18)
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