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Förord 
 
När detta skrivs är världen en annan än den var när vi höll den 7:e utvecklingskonferensen för Sveriges 
ingenjörsutbildningar 27–28 november 2019. För oss alla som jobbar med högre utbildning har 
verkligen Covid-19-pandemin inneburit en radikal förändring i hur vi formar våra lärprocesser 
och den pedagogiska skickligheten har prövats i omställning till distansundervisning och digitala 
lärplattformar. På liknande sätt har Covid-19-pandemin inneburit stora förändringar i 
arbetsvardagen för många ingenjörer. Kanske har vi fått en förhandstitt in i framtidens 
ingenjörsarbete? Successivt förändras ingenjörsyrkets innehåll och roller i samhället. Ingenjörer 
verkar allt mer i miljöer präglade av digitalisering och hållbarhetssträvanden och därför behöver 
även ingenjörsutbildningarna förändras i både innehåll och form. Konferensen handlade i hög 
grad om hur vi ska utbilda för framtidens ingenjörer. Även om vi föga anande Covid-19-
konsekvenserna när vi träffades nästan 250 personer från alla svenska lärosäten som erbjuder 
ingenjörsutbildningar för att diskutera pedagogik och innehåll i våra ingenjörsutbildningar, så är 
ändå detta en väldigt god anledning till reflektion om varför vi behöver träffas för att diskutera 
framtidens lärande. Med detta sagt lyckades vi under våren 2020 ställa om med extremt kort 
framförhållning och även om det så klart finns vissa brister i kvalitet och validering så har 
högskolesektorn faktiskt visat att ”nöden är uppfinningarnas moder”. Här har vi haft god hjälp 
av det klassiska ingenjörstänket att om det uppstår problem så löser vi dem, dvs. ett 
lösningsorienterat förhållningsätt. 
 
Som representanter för Luleå tekniska universitet är vi stolta över att ha fått stå värd för 
Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Vi vill understryka att dessa konferenser är 
ett väldigt viktigt inslag i den svenska förmågan att erbjuda ingenjörsutbildningar av högsta 
kvalitet vilket också så klart är en starkt bidragande orsak till det goda rykte svensk industri och 
akademi har internationellt. Vi önskar att ännu fler ungdomar förstår detta och att teknikintresset 
i unga år måste stimuleras ännu mer i Sverige för att vi skall stå oss i en global konkurrens. 
 
Ingenjörsutbildningarna är viktiga för Luleå tekniska universitet. Nästa år fyller universitetet 50 
år och får väl betraktas som medelålders i den svenska universitetsvärlden. Ingenjörsutbildningar 
var redan från starten kärnan i vårt utbildningsutbud och har fortsatt vara en stark kärna när 
universitetet växt och idag har runt 16 000 studenter och 1 700 anställda. Vi har expanderat vår 
utbildningsportfölj men välkomnar idag runt 600 nya civilingenjörsstudenter per år, 
kompletterat med ytterligare några hundra studenter till andra ingenjörsutbildningar. 
Forskningsöverbyggnaden är stark och utbildningsutbudet inom ingenjörsutbildningar växer, nu 
senast med beslut om en ny civilingenjörsutbildning inom tillämpad AI. 
 
För oss vid Luleå tekniska universitet är konferensen en viktig input till vårt utvecklingsarbete 
inom området. Att vi på konferensen pratade om morgondagens ingenjör är viktigt och blickar 
vi framåt ser vi att hela utbildningssektorn är stadd i snabb förändring. Vi pratar självklart om 
former och innehåll i våra traditionella utbildningsprogram men också mycket nu om hur detta 
kan samspela med livslångt lärande och uppdragsutbildningar i en tid där den typen av utbildning 
är hårt konkurrensutsatt. Därför tror vi om vi dristar oss till att sia lite om morgondagens 
ingenjörsutbildning ser vi kanske att programutbildningar i högre utsträckning moduliseras, 
erbjuds online och integreras med insatser inom livslångt lärande och uppdragsutbildningar. 
 
Vi lever i en spännande tid där digitaliseringens möjligheter förändrar både form, innehåll och 
inte minst vem som erbjuder utbildningar. Därför är det än mer viktigt att högskolesektorn 
samlas kring utvecklingskonferenser inom ingenjörsutbildningar och många intrycken vi och 
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alla andra deltagare fick från konferensen tar vi nu med oss in i processen att skapa nydanande 
utbildningar som förändrar och är framtidsinriktade! 
 
 
Lena Abrahamsson   Pär Weihed 
Dekan teknisk fakultet   Prorektor 
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Programkommitténs förord 
 
Den 27 och 28 november 2019 samlades ledare, lärare och studenter verksamma inom 
ingenjörsutbildningar för en tvådagars konferens på Luleå tekniska universitet.  
 
Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar är en nationell konferens för 
ingenjörsutbildning på högskolor och universitet, vars syfte är att utveckla utbildningarnas 
kvalitet. Både lärare och ledare i högre utbildning ställs dagligen inför utmaningar och framför 
oss har vi såväl bättre möjligheter som krävande utmaningar. Det är viktigt att vi träffas och delar 
med oss till varandra för att främja en starkare ingenjörsutbildning. Det är därför glädjande att 
237 personer deltog i årets konferens.  
 
Temat för årets konferens var:  
 
Tillsammans utvecklar vi en bättre och mer hållbar ingenjörsutbildning i praktik och resultat. Vart är Sveriges 
ingenjörsutbildningar på väg? 
 
Efter ett 70-tal presentationer, inkluderande den mycket uppskattade rektorsdialogen konstateras 
att Sveriges ingenjörsutbildningar i mångt och mycket står redo att möta framtiden.  
 
Under konferensen fick deltagarna: 

• med sig något användbart till sin egen praktik 
• bidra till och inspirerades av en diskussion om morgondagens ingenjörsutbildning 
• tillfälle att utvidga sina nätverk 

 
Konferensen välkomnade alla intresserade av ingenjörsutbildning och speciellt de som: 

• undervisar eller har ledaruppdrag vid ingenjörsutbildningar 
• har administrativt eller pedagogiskt utvecklingsuppdrag 

 
 
Bidrag 
Konferensen tog emot 77 bidrag i fyra olika format: presentation, pågående arbete, workshop, 
och rundabordssamtal. Dessa granskades av 45 personer från olika tekniska lärosäten, och slutligen 
antog programkommittén 63 bidrag. Artiklarna finns i denna publikation. 
 
 
Om konferensen 
Huvudmän för Utvecklingskonferensen är de nationella organen RET/TUF-gruppen (för 
civilingenjörsutbildning) och Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningar. De tidigare 
konferenserna hölls vid Kungliga Tekniska högskolan 2008, Lunds tekniska högskola 2009, 
Linköpings universitet 2011, Umeå universitet 2013, Uppsala universitet 2015 och Chalmers 
2017. 
 
Nästa utvecklingskonferens äger rum på Karlstad universitet den 17-18 november 2021. Vi 
tackar alla som bidrog till och medverkade i konferensen, och vi ser fram emot att ses igen i 
Karlstad!  
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Abstract— In this study we analyze the outcome of introducing 
Multiple-Choice (MC) questions to assess engineering students’ 
ability to apply basic concepts in previously unfamiliar problems 
(in the field of semiconductor devices). Using Item Response 
Theory (IRT) it is observed that MC questions of the design we 
have employed can work very well, while at the same time 
presenting a risk of resulting in test items that are worse than any 
of the Constructed Response (CR) questions they are compared to. 
We argue that MC test items intended for assessment of 
engineering skills have a higher need of proper validation before 
use than CR problems. 

Index Terms—Assessment, Examination, Item Response 
Theory, Multiple-Choice. 

I. INTRODUCTION

sing Multiple-Choice (MC) questions as part of the 
examination of students' abilities can save a substantial 
amount of time when correcting their answers [1], 

enabling e. g. increased time for other forms of interaction 
between teachers and students. It has been shown, however, that 
the quality of the measure of a particular ability when using MC 
questions depends not only on how well the MC items are 
constructed and graded [2], but also on the nature of the student 
ability that is to be measured [3-4]. 

The literature on MC testing includes both general 
recommendations for MC test item design [5] as well as 
suggestions applied in engineering contexts [6-7]. We have 
made our own design and implementation of MC test items in 
examinations in a compulsory course for third year electrical 
engineering students. The students have access to some 200 MC 
questions of various formats for training during the course, but 
in the final written examination we implemented a particular 
MC design to test the fulfillment of the learning outcome of 
being able to identify the applicability of basic subject concepts 
for making reasonable inferences in simple but unfamiliar 
problems, a skill which we otherwise typically assess by 
evaluating some form of Constructed Response (CR) from the 
student. 

Scoring CR answers requires quite some effort. The CR 
question typically asks for an explanation, motivation or 
argument, and there is seldom a single correct answer. The 
students’ writing needs to be interpreted and, for a fair scoring, 
the judgements of all the individual and unique answers need to 
be calibrated. We deal with this by formulating a concise 
grading rubric after reading through all CR answers handed in 

Per Lundgren holds a position as Associate Professor at Chalmers University 
of Technology at the Department of Microtechnology and Nanoscience. He has 
more than thirty years of experience of teaching in higher education. 

by the students, making sure that it is applicable in a fair way to 
every solution. The time gained by using automatically scored 
MC questions is thus substantial in our case, and we would be 
able to make good use of a digital examination format. What 
we do need to consider is that the quality of assessment 
provided by the MC format is at least comparable to using CR, 
and that the time gained in scoring is not all lost in added time 
for test item construction. These two aspects are addressed in 
this paper and our intention is that the results will support fellow 
engineering educators to make better choices when considering 
using MC tests in their courses.  

II. BACKGROUND AND DESIGN OF STUDY

In order to make inferences regarding the consequences of 
modifying the examinations to include the MC test items we 
do the following: 

1. use Item Response Theory (IRT) [8] to compare the
outcome for MC test parts with the outcome for
similar CR items in two recent examination events,
comprising near 100 students

2. estimate the average effort (in time) to construct and
grade either MC or CR test items

In IRT it is assumed that all items (questions) in a particular 
test are giving a measure of one and the same trait. The 
outcome of the entire test can be used to designate a trait-value 
for each test taker. It is then possible to derive an Item 
Response Function (IRF) for each test item, which gives the 
average score (or likelihood for a correct answer) on the test 
item as a function of the value of the trait. In a test that is to 
assess the ability of each test taker by adding up the 
individual’s scores of all test items, we would like each IRF to 
be monotonically increasing with ability and also to be 
showing a high degree of discrimination between low and high 
ability. Knowing the IRF of all test items, the interpretation of 
the outcome of the test can be improved e. g. by giving more 
weight to good test items and by disregarding bad ones. Figure 
1 shows three examples of qualitatively different IRFs. 
Although the actual average scores calculated from a finite 
sample only constitute estimates of the IRF score values for 
each value of ability, we will refer to the set of data points for 
a question appearing in a graph as that in Figure 1 as an IRF. 

The course context in which this study is conducted is the 
following: the total credits of the course are 7,5 of which 3 are 

To Choose or not to Choose Multiple-Choice 
Per Lundgren 
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examined in an end-of-the-course written exam. The remaining 
credits are examined in project work and assignments during 
the quarter the course is running. The exam is divided into two 
parts – problems 3-5 rely on the students’ access to and 
proficiency in using reference literature (the course text book) 
and often deal with data presented in graphs taken from recent 
research publications. Each of these problems can give up to 4 
points. Problems 1-2 need to be solved with only paper and 
pencil. Problem 2 can give 2 points and is related to a particular 
sub-topic in the course which to a large extent concerns 
memorizing facts. Problem 1 contains five parts (a-e) where 
each part is a separate question which can give 2 points. The 
student must choose which four of these five parts she wants to 
address, making 8 the maximum score for problem 1. In order 
to pass, the student must have a total score of at least 9 on the 
exam, and at least 5 points must come from problem 1. 

Fig. 1.  Three illustrative Item Response Functions: the green circles represent 
an easy question (even rather low ability gives a high average score), the 
question with blue diamonds is too hard (giving poor discrimination for ability), 
and the bad red squares is for a question where higher ability does not result in 
a better score. 

All the questions in problem 1 are designed so that a student 
with passable ability should obtain a full score for all of them. 
Since there is a risk that a student actually has an adequate 
ability, except for handling one particular question on an exam, 
the student gets to de-select one of the five parts. There is 
furthermore the risk of a student misunderstanding a question 
in such a way that she cannot demonstrate her ability truthfully 
in its solution, wherefore it is only required that three of the four 
selected problems are satisfactorily handled – which would 
correspond to 6 points in total. Allowing for significant 
uncertainty in the discrimination between what is required for a 
full score (2 points) and the (only) partial score (1 point, since 
we count only whole points) for one question that results in the 
lower score for any one student, the final score requirement to 
pass ends up at 5 points. In reality, very few students of those 
who obtain 5 points in problem 1 fail to meet the requirement 
of 9 points in total (<10%). The way we have set up problem 1 
makes it less sensitive to a single bad question – the students 
have a chance to de-select it, and they have a margin to fail it 
and still pass. 

The format of the MC test items we introduced contains a 

brief introduction (which might include a graph) and then gives 
four statements about the described situation. Below is an 
example of the format: 

Select which of the two alternatives below that are most 
obviously reasonable when constructing exam problems 
(deduction is done for improper choices and you can select 
three or one alternative for 1 point. The lowest score is 0): 

1. the problem should be confusing for the students
2. the problem should test if the student is smart
3. the problem should address one of the learning outcomes

of the course
4. the problem should be possible to answer incorrectly

 The four alternatives are here not independent proposals of 
answers to a question, but rather individual statements, which 
either could be “better” or “worse” than the other alternative 
statements; so the MC format is more appropriately described 
as four linked binary questions (of “true” or “false” character) 
rather than one question with four answer alternatives. It 
constitutes a special case of what has been referred to as 
Multiple True False (MTF) questions, which have been 
reported to show higher reliability than ordinary MC questions 
[9]. A good design requires the (challenging) formulation of 
four statements that are neither trivially wrong nor trivially 
correct and at the same time sufficiently well described to allow 
passing solid judgement on. The slightly elaborate format is a 
consequence of the intention of assessing the ability to identify 
applicability of concepts rather than e. g. being able to correctly 
perform a calculation or to know the definition of a concept. In 
the example above alternatives 3 and 4 are (supposed to be) the 
most obviously reasonable ones. The next example is 
constructed to demonstrate the format in an engineering context 
and with statements of poor quality: 

Select which of the two alternatives below that are the most 
obviously reasonable consequences of applying a constant 
downwards directed force, F, to the free end of a horizontally 
mounted cantilever (deduction is done for improper choices 
and you can select three or one alternative for 1 point. The 
lowest score is 0): 

1. the cantilever will break
2. the cantilever will tend to move
3. the free end of the cantilever will be displaced upwards
4. the acceleration is proportional to the applied force

The statements have the following problems: 1 – this could 
be reasonable if the force is strong enough, so the formulation 
is insufficient for passing a solid judgement. 2 – this vague 
formulation is trivially correct. 3 – is trivially false. 4 – this is a 
formulation derived from Newton’s second law, so it is in many 
cases a verifiable (true) statement, but it is not formulated as a 
consequence of the conditions described; it is difficult to 
interpret how to relate to this statement in the given context. If 
we instead had used a CR approach and just asked for a (brief) 
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description of the most reasonable consequences, we would 
have saved considerable design effort and avoided ending up 
with a question which due to its low-quality alternatives would 
give very poor information on the actual ability of the students. 
Many students with poor ability would settle with selecting 
alternative 2 (scoring 1 point), whereas a higher performing 
student selects alternatives 2 and either 1 or 4, one of which 
would result in a net score of 0 points. 

Dealing with blind or informed guessing and partial 
knowledge when scoring MC tests is an issue without simple 
solutions [2]. One recent suggestion is to use the outcome of 
(partial) elimination of the least probably alternatives to form a 
measure of an ability [10], which is argued to provide a better 
measure than just considering the selection of correct 
alternatives. In our design we have addressed these issues 
through giving the students the opportunity to “play safe” and 
receive a half score (1 point) if they identify either one of the 
most reasonable or one of the most improper alternatives (and 
select one or three alternatives). For blind guessing the best 
option is to just select one random alternative, which would 
result in the average score of 0,5 points. 

Measuring the time spent on constructing and correcting 
questions with a stopwatch while “in the act” of doing it has not 
been carried out in the frames of this study. We will however 
argue that a decent first order approximation for the difference 
in time required between CR and MC questions in our case can 
be obtained by reasoning about the structural differences in 
formats. 

III. RESULTS AND DISCUSSION

Our IRT analysis indicates that the MC test items are more 
sensitive to test item design – a good MC test item can display 
a near ideal IRF, whereas a badly designed one is worse than 
the worst CR item. Figure 2 shows the IRFs for two MC items 
and IRFs for the two most extreme CRs in the recent 
examinations (selected from a total of seven questions). A good 
IRF increases monotonically from low score to high score – it 
is crucial that a higher total score should imply a higher average 
score for the individual test items; the MC item given in red 
squares deviates significantly from this behavior, meaning that 
it is a badly functioning test item. For the two CR items one 
appears to be too easy, resulting in rather poor discrimination 
(the blue diamonds) and the other (purple triangles) is a bit too 
hard. The green circle MC item looks very nice, with high 
discrimination and appropriate level of difficulty. 

Since the number of students with the different total scores 
varies, the reliability of the item score averages to estimate the 
IRF also varies. In this particular data set there were no students 
with a full score (8 points), but had there been, their average 
result for any item would have had to be 2 (just as 0 total points 
means a 0 average for all items). In the graphs in Figure 2 the 
red square curve is the one with the biggest skew in uncertainty 
between values; the item averages for a total score of 3 and 5 
are the most reliable ones (more than 13 samples for each). In 
view of our grading scheme it is particularly dissatisfying that 
the ability measure deemed as sufficient (total score of 5 points) 
results in an average failure on the question and a lower value 

than that of those ending up with a non-passable ability (total of 
3 points). One possible explanation to such an outcome could 
be that less able students choose to guess at only the one most 
likely alternative (which seems to be too easy to spot), whereas 
the more able students select one more alternative, where the 
(confusing) difficulty to pick the correct one makes many of 
them choose incorrectly. 

Fig. 2.  IRFs for two MC items (green circles and red squares) and the two most 
extreme CR items out of a total of seven (blue diamonds and purple triangles). 

In a study by Peuker et al. [11] CR and MC versions of the 
same test items, concerning simple mechanics related 
calculations, were evaluated in an introductory engineering 
course with 75 students. Their findings are very similar to ours, 
i. e. that MC questions can overall function equally well as CR,
but there is a risk of ending up with significant discrepancy
between MC and CR results for individual questions.

The negative consequences of a single poorly designed MC 
test item are more severe than for problems requesting a CR. 
The limited outcomes of the MC test items imply that very 
limited information is obtained from the student, and the quality 
of the information received is determined entirely by the design 
of the question and answer options; as an examiner you can 
discriminate whether the student "understands" X or not - if the 
test item is well designed. In CR even the worst of questions 
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can actually generate useful and scorable information from the 
student (show that the student knows Y or Z). 

In the case where you can apply a very large number of test 
items, the quality of each individual item is less critical. Our 
starting point was an existing examination format that we 
believe functions well to assess the appropriate abilities. In the 
process of replacing the CR format for a more easily scored MC 
format, we need to maintain fidelity in assessing the same thing 
– which prompted the particular MC design we adopted. As we 
will argue below, the time required for each item construction 
increases when shifting from CR to MC, so further increasing 
the construction time for the whole exam by introducing more 
questions does not appear immediately attractive. In this 
context, also the time cost for the students in solving the 
problems could be taken into account, which is something we 
have not included in this study. 

With regards to the effect on the time spent by the examiner 
on exam construction and grading when shifting from CR to 
MC it is important to first state that in the opinion of the author, 
the construction of problems for an exam is a process requiring 
significant creativity. Our standard is to never re-use or simply 
re-formulate problems that have been used before. Constructing 
a new examination that will properly assess the same 
competences as all previous exams, but with completely new 
questions, takes time. 

Assuming that the required time has been spent to arrive at a 
satisfactory CR question – how much extra time would we need 
to turn this into a MC item? In our format, the conversion would 
in principle imply adding four explicitly formulated options that 
reflect the content of the problem in a meaningful way. We now 
argue that the formulation of the CR question in the first place 
requires at least making sure that: 

1) there is a viable and reasonable approach to the question 
(providing one alternative for the MC version) and 

2) the question is challenging enough to inherently provide a 
risk of making (at least) one known mistake. 

This is to say that two candidates of the four alternatives for 
the MC question should present themselves rather immediately. 
As has been shown in the previous results, the creation of viable 
true/false statements for a MC question is not straightforward; 
each new alternative considered needs to be balanced with the 
existing ones. The overall estimate from our experience is that 
the creative act of defining a CR type questions takes us half-
way to our MC version (it provides two alternative statements) 
– and the remaining process to find two more is of similar 
creative magnitude. 

Whatever format of problems on the exam, it should be 
subjected to some form of quality check. A peer review process 
has been demonstrated to significantly improve the quality of 
MC examinations in medicine [12], and considering the results 
of our study, it appears that MC questions are likely to have 
more to gain in such a review process than CR type questions. 
Ideally, each MC item should be tested towards a representative 
audience to have a first indication of its IRF. In view of the high 
demand of resources required to implement such a scheme, a 
simple collegial discussion around the questions would go a 
long way to avoid the worst mistakes from degrading the 

quality of the exam.  
The balance in the equation of cost of resources directly 

depends on the time saved in grading when employing the MC 
format. We end up with an estimate that the time for 
construction is doubled (in our case going from some 4-8 to 
some 8-16 hours for constructing problem 1 on the exam), and 
the time saved in grading 50-60 students is of the same order; 
the grading of problem 1 comprises reading and interpreting all 
student answers (estimated at requiring 5 minutes per student) 
and formulating a valid grading rubric, which requires 
sufficiently careful analysis of all the constructed answers and 
of their differences. This analysis does not scale directly with 
the number of students, and we estimate it to take 
approximately 1 hour for a typical exam of more than 20 
students. In the cases where we have exams with significantly 
fewer participants than 50, it is really doubtful whether we save 
time by shifting over from CR to MC. 

IV. CONCLUSION 
Replacing CR questions with equivalent MC questions can 

result in maintained quality at a reduced cost. In order to 
achieve this outcome, it is necessary to ensure that the time 
saved in grading is greater than the extra time required to 
construct a MC question. In our case we need more than 50 
students in the exam to have a grading time gain that 
compensates for the near doubling of time in problem 
construction. Furthermore, seeing that there appears to be an 
increased risk of formulating problematic questions, we 
recommend that the quality of MC test items intended to assess 
engineering skills and abilities that are at least not of the most 
basic kind (recall) should be properly validated before using 
them in an examination. If this kind of validation is not already 
conducted for CR questions, this implies a further added time 
cost. 
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Abstract – This paper presents a longitudinal design-based 

research study where a university organic chemistry course has 
changed teaching and learning focus, from more conventional 
teaching into flipped teaching. Engineering students have been 
followed with surveys, observations, interviews and analysis of 
how the teaching material was used; results on students’ perceived 
interest and value are discussed. The project shows that flipped 
learning with peer instruction is an applicable way to increase 
students’ interest in organic chemistry and perceived value of the 
problem-solving process and peer instruction when learning 
chemistry. Moreover, the paper also discusses the design-based 
aspect, and how researchers and practitioners can collaborate to 
develop university teaching with an aim to enhance students’ 
higher-order thinking and deep learning.  
 
 Keywords – Flipped learning, interest, value, organic 
chemistry, biotechnology engineering students, peer instruction 
 

I. INTRODUCTION 
A new teaching and learning approach, flipped learning, has 
become popular the last decades [1, 2]. Flipped learning is 
related to blended learning since the flipped approach has a mix 
of technology and classroom teaching [3]. By changing how the 
teaching hours at the university are used, the aim is to make 
students’ learning environments more active, and thereby, 
improve learning outcomes as well as student engagement [1, 
4]. When applying conventional teaching, the teacher gives 
lectures and afterwards, the students work with problems at 
home. Flipped learning switches focus and students watch 
online lectures at home before coming to class, and time at the 
university is used for problem solving together with peers and 
the teacher.  
 In the U.S., several flipped projects have focused on 
university chemistry courses; normally the student groups are 
large, from hundreds up to thousands of students [5, 6], while 
some research also is done on smaller groups [7]. In Sweden, 
flipped learning is still quite uncommon in higher education 
compared to the U.S., but when a Swedish university chemistry 
department had intentions to improve students’ 
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learning outcomes and increase students’ engagement in 
chemistry, a suggestion was to apply this approach. The organic 
course had been perceived difficult and, according to previous 
course evaluations, also been ascribed as having bad quality in 
general. Therefore, a change was requested both from students 
and teachers. The aim of the project was to develop the course 
from conventional into flipped teaching and to evaluate the 
biotechnology engineering students’ interest and value when 
changing into a flipped course.  
 To assess student learning through a flipped teaching 
approach is complex, since learning depends on several 
different aspects. Kay et al. [8] compared computer 
programming students’ learning experiences and performance 
between lecture-based, active learning, and flipped teaching 
approaches, and emphasise that five learning characteristics 
were important for learning; clarity, flexibility, opportunities 
for application, timely guidance with feedback, and cognitive 
engagement. These learning characteristics will be discussed in 
relation to results from our study. 
 Interest is a multidimensional construct with both cognitive 
and emotional/affective aspects [9]. Sometimes interest is 
related to enjoyment, but as emphasised by Krapp and Prenzel 
[9], “enjoyment can occur for many reasons, and interest is only 
one of these” (p. 30). As interest is content specific, this study 
explores both student interest in organic chemistry, and student 
interest of the flipped learning approach. Interest has both an 
intrinsic and extrinsic character, and is therefore divided into an 
individual interest and a situational interest [10]. Therefore, 
questions are posed to the students to understand their own 
individual, internal or intrinsic interest, as well as how the 
situation influence their perceived interest. 
 The conceptual framework of value creation in communities 
and networks developed by Wenger and colleagues [11], 
examine how groups, as communities, make use of each other 
to learn. Through different capital, e.g., personal assets (human 
capital), relationships and connections (social capital), and 
transformed ability to learn (learning capital), Wenger et al.’s 
key questions to investigate value has been applied in this study.  
  
  

Engineering students going “flipped” – a new 
teaching approach in organic chemistry to 

increase students’ interest and value 
K. Broman, and D. Johnels 
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With the aim to investigate biotechnology engineering students’ 
interest and value when introducing a flipped learning 
approach, and how the students make use of the learning 
material, the research questions are; 

1) how does a flipped learning approach influence
students’ interest and value?

2) how do students claim to use the flipped teaching
material, and how is it actually used?

3) how does the flipped approach influence students’
exam  result?

II. METHODOLOGY

We, the course lecturer (D. Johnels), and a chemistry education 
researcher (K. Broman), have for three years (out of four), 
studied engineering students participating in an organic 
chemistry university course. Through design-based research 
(DBR) [12, 13], a cyclic process with collaboration between 
research and practice has been undertaken. The main focus in a 
DBR-project is to improve practice through this “systematic but 
flexible methodology aimed to improve practices through 
iterative analysis, design, development, and implementation, 
based on collaboration among researchers and practitioners in 
real-world settings, and leading to contextually-sensitive design 
principles and theories” (p. 6-7) [13]. Through the nine 
principles of design-based research presented by Wang and 
Hannafin [13], our project will be discussed. 
 Using a mixed-methods approach when collecting empirical 
data, with surveys, information from the learning platform 
where the online material is available, observations, and 
interviews, results will be elaborated. The empirical data are 
presented in Table 1. 

TABLE 1 
EMPIRICAL DATA IN THE FLIPPED TEACHING PROJECT 

Year 1 
(2017) 

Year 2 
(2018) 

Year 3 
(2019) 

Students (n) 36 35 31 

Surveys 1–2–3 (n) 33–23–20 32–25–26 31–22–18 

Interviews (n) 7 11 6 

Observations (n) 5 4 4 

The students taking the organic chemistry course study at the 
biotechnology engineering program (Master of science 
programme in biotechnology). The course (15 ECTS), is a first-
cycle course, and is given at the fourth semester of the program. 
The course consisted of (1) video-lectures available through an 
online learning platform, i.e., one lecture (30-40 minutes) for 
each chapter in the course book, (2) quizzes connected to the 
videos, (3) tutorials, (4) lessons with problem solving with peer 
instruction in dynamic groups, (5) stereochemistry workshops, 

and (6) laboratory work (during the course, in total 8 laboratory 
days). The examination was a regular final written exam, 
besides the laboratory reports, however, the laboratory part is 
not discussed in this paper. 
 The students’ interest have been analysed through Krapp and 
Prenzel’s [9] framework of situational and individual interest, 
and the students’ value through the framework of value creation 
in networks and communities [11]. How students value the 
different learning material and how they made use of each other 
through peer interaction when solving problems together will 
also be described and discussed according to both constructivist 
and socio-cultural perspectives [14, 15]. Furthermore, students’ 
own perceptions of how they used the course material related to 
an analysis from the online learning platform of how the 
material actually was used will be presented together to explore 
how the flipped learning material has been applied within the 
course.  

III. RESULTS AND DISCUSSION

Some results from first and second year of this study are already 
published [8], and in this paper, these results are elaborated 
further through the nine DBR principles [13] in combination 
with this year’s empirical data. 
 In general, students found the topic of organic chemistry 
interesting and highly relevant for their future careers. Their 
individual interest is expressed both through survey results, but 
primarily, from the interviews. One student’s utterance 
describes this general interest in organic chemistry; The only 
thing I had heard about this course, was that it was extremely 
tough, not possible to pass. But I realised very early in the 
course, that organic chemistry is everywhere around is, and 
therefore both interesting and relevant to me. Several students 
expressed a general increased individual interest after meeting 
organic molecules in a stereochemistry workshop since the 
studied molecules were known from before. For example, 
students explored the structure of chiral drug molecules as 
Ibuprofen, Citalopram, and Omeprazole. The recognition of 
complex molecules from everyday life was stated as an 
important factor to improve the individual interest.  
 The situational interest was related to the teaching approach, 
flipped learning. Students were throughout the course more and 
more positive towards problem solving in groups. In the 
beginning, survey 1 was given the first day of the course, where 
the survey result showed a quite negative opinion about group 
work. In the interviews, all students claimed that their ideas of 
group work from previous courses and from school, was 
negative. All 24 students in the interviews had the same 
opinion, exemplified by the following statement; I don’t like 
group work at all, both in school and in courses here at the 
university, it’s always me doing everything, and the others 
taking advance of my work. Especially in school, it felt like I 
had to do everyone else’s job. Not any of the interviewed 
students claimed that they had been the student “taking 
advance” of classmates. However, throughout the course, the 
survey results became more and more positive, in the pre-
survey the mean was 3,8 and in the post-survey the mean was 
5,5 (on a 1-6 grade Likert scale). As explained by one of the 
interviewed students; I was so negative in the beginning that we 
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had to work in groups with problem solving, I’m used to study 
myself. But after a while, we realised that we had use of each 
other, this because everyone who came to class actually had 
watched the lectures, and we could work together. And of 
course, this made me more interested in organic chemistry, 
since I understood so much more.  
 This result is not only related to interest, the students 
expressed high value, most of all, to work with problem solving 
where the teacher was available in the classroom. The 
availability of the online video lectures makes it possible to 
come well-prepared to class, and the videos are easy to pause 
and Google things I don’t understand as stated by several 
students. In the classroom, the students worked with problem 
solving. From observations, it was apparent that the teacher was 
important to guide and scaffold the students. The teacher 
walked around in the room, discussed different steps in reaction 
mechanisms with the groups. But since the teacher had many 
groups, the students had to help each other through peer 
instruction. From the interviews, several students realised that 
this was an important aspect of learning; Sometimes I had 
understood something, then I could help my friends, sometimes 
when I was lost, someone else could help me. I now know that 
when I can explain something to another student, then I really 
know that I know what I thought I knew. This awareness, that 
deep learning is achieved after discussing the content and 
explaining to a peer relates clearly to the sociocultural 
perspective of learning [14]. Deep learning and higher-order 
thinking are important since we want students to learn for life, 
and not only for the exam. Problem solving is according to the 
hierarchical Marzano’s taxonomy on the highest cognitive 
level, and through collaboration with peers and creative 
discussions, learning outcomes are increasing from the 
problem-solving process, similar to results in an American 
university chemistry study [16]. In this paper, no cognitive 
results are presented, but in upcoming publications, this will 
also be addressed to discuss how problem-solving processes 
aim to increase students’ higher-order thinking. 
 The learning platform where the teaching material (e.g., 
video lectures, quizzes) was found, had a statistics tool where 
we could follow how the students actually used the assets. 
Connected to every lecture was a quiz that the students 
responded to every evening after watching the video lecture and 
before coming to class to work on problems related to a specific 
area. If a student had responded correctly to all the quizzes, 
he/she got 4 bonus points to the final written exam. The bonus 
points from the quiz was introduced to raise students’ external 
motivation. Almost all students responded to all quizzes, 
however, not all students got all 4 bonus points. After analysing 
the statistics from the learning platform, some interesting 
results could be found. First of all, there was no apparent 
correlation between how often students had visited the platform 
and the exam result. The student that visited the course platform 
most (632 times), had a low exam result (8 points out of 50), 
whereas the student that visited the course platform second 
most (606 times), had a high exam result (40 points out of 50). 
Nevertheless, all students during the three years that 
participated in class at the problem-solving lessons when the 
three surveys were distributed, all passed the exam. Therefore, 
we speculate that attending the problem-solving lessons was 
more important for passing the course, than visiting the course 

platform to watch video lectures. The teacher at the course 
collected information about which students that attended the 
lessons or not, and these results show that students attending the 
lessons more than 75% of the lessons (i.e., lesson-active 
students) had higher scores than students not attending the 
lessons (i.e., lesson-inactive students), for results of the group 
in 2019, see figure 1. 
 
 

 
 

 
 
Fig. 1. Exam results 2019. The written exam demanded 25 points for pass, 50 
was maximum points. The first figure shows students attending the lessons 
(more than 75%) and the second where students attended less than 75% of the 
lessons.  
 
 
 Even though most students expressed positive opinions 
regarding flipped learning, there are students reluctant to 
changes of the teaching approach similar to results from other 
higher education studies [cf. 17]. Several students had 
mentioned the flipped approach as helpful to keep in phase, not 
to drop behind. However, some students stated a feeling of 
pressure as a negative aspect of the teaching approach. This can 
be exemplified through an utterance from a student; It was 
problematic that I dropped behind after the first week. We have 
a ski- and party-weekend with the student union, and because 
of this, I skipped two days of the course. When I got back, I 
realised that I had missed so much, and I actually never caught 
up with the others. This made me very stressed, so I gave up. 
The same thing happened all three years, that students left two 
days for a holiday during the first part of the course. Some 
students could handle this, but it was apparent that this was one 
reason for not passing the course. 
 When relating our results to Kay et al.’s [18] five learning 
characteristics, several of them can be found in this course when 
applying the flipped teaching approach. The organisation of the 
course, through online lectures, quizzes, problem-solving 
lessons, is both a way to show students’ clarity, and at the same 
time, flexibility. The learning platform shows exactly what the 
students are supposed to do every day, with clear information 
on what is requested. Still, the organisation is flexible, students 
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can watch the videos during the day or in the afternoon, at any 
place of convenience. To have a close connection to the teacher 
with possibilities to interact and discuss chemistry during the 
lessons is an important opportunity for application, as 
highlighted by Kay et al. [18]. This interaction gives students 
timely guidance with feedback since they sometimes used 
clickers as response system, to formatively assess the learning 
process. Cognitive engagement and presence were highly 
apparent during the course since students and the teacher were 
more active in this approach, than when applying more 
conventional teaching. This was emphasised by one of the 
students who in the interview stated that I was so much more 
active and engaged in this course, during normal lectures I just 
sit and try to stay awake, here I was forced to discuss the 
chemistry with my friends and our teacher. This was very 
valuable to me. 
 

IV. OUTLOOK 
This DBR project is a fruitful way to work together to 

develop teaching and learning through collaboration between 
research and practice. Flipped teaching is one (of many) 
possible approaches to design a course, however, the main 
advantage is to work closely in a cyclic way to develop the 
course over time. The nine design principles stated by Wang 
and Hannafin [13], i.e., (1) support design with research from 
the outset, (2) set practical goals for theory development and 
develop an initial plan, (3) conduct research in real-world 
settings, (4) collaborate closely with participants, (5) implement 
research methods systematically and purposefully, (6) analyse 
data immediately, continuously, and retrospectively, (7) refine 
designs continually, (8) document contextual influences with 
design principles, and (9) validate the generalizability of the 
design, have been an important framework to follow during the 
project. After three years, we have realised that the course has 
improved, students are more satisfied with the course.  

To finalise, the collaboration between educational practice 
and educational research has been beneficial, from different 
point of views. Discussions have been more apparent on how to 
design och develop teaching at university level, and thoughts 
about how students learn have been elaborated. By relating to 
Wenger et al.’s [11] different capital; human, social, and 
learning capital, students’ personal assets, their relationships 
and connections, and transformed ability to learn, has been a 
way to  investigate the value of peer interaction. The students 
have not really “flipped” during the course, as the title of the 
paper implies, the course design has. However, this flip has 
probably changed the mindset in different ways; of the students 
taking the organic chemistry course, of the teachers teaching the 
course, and of the chemistry education researcher being a part 
of the development of the course into something new. To 
collaborate and learn from each other through a DBR project, 
has been a valuable and fruitful. 
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Ångström Laboratory
Uppsala University, Sweden

Abstract—In order to improve the experience and results of the
laboratory work for first-year electrical engineering students, a
lab introduction was introduced in a basic electrical engineering
course. The students who participated in the lab introduction
answered in a survey that they thought the course should have a
lab introduction. Before implementing the lab introduction, some
students who took the course in 2017, answered in a survey that
they were positive to introducing a lab introduction and what
they thought it should contain. A major part of the new lab
introduction was based on their answers. The lab introduction
contained presenting the lab rules, but was also supposed to make
the student reflect upon how they work with preparatory tasks
and the labs. An increase in students who took the laboratory
as well as the theoretical exam was observed when there was
a lab introduction in 2018, compared to 2017. Marginally more
students passed the laboratory exam, while significantly more
students failed the theoretical exam. Compared to other studies
on engineering students, this one looks at the perception of
students who just started at the university.

Index Terms—Engineering education, Electrical engineering,
Laboratory, Student perspective

I. INTRODUCTION

At engineering and science educations, laboratory work is a
significant part of the education. Laboratory work is important
for the students so that they can connect theories, calcula-
tions, and simulations to reality. It also has an importance
in itself, since laboratories are used in the industry as well
as in academia to test and observe different products and
phenomena.

In the course evaluation 2017 of the course ”Basics of Elec-
trical Engineering I: Components and Circuits”, given to first
years students at electrical engineering programs at Uppsala
University, the students generally liked the course, especially
that it both contained theory, calculations, and laboratory work.
However, one of the major critics was that the first lab was
stressful, which could be compared to that teachers often are
stressed and nervous about their first teaching (Kugel, 1993;
Elmgren & Henriksson, 2016).

An idea to decrease the first nervousness about laboratory
work is to have an introduction in a classroom about labo-
ratories. Firstly, it is presented what some literature says on
laboratory work for students and then comes a description of
the course. A survey was done among the students from 2017

to see if they would had like to have a lab introduction and
what a lab introduction should contain. The results of that
survey was the basis of a lab introduction implemented at the
course in 2018. After the first lab, the students of 2018 was
given a similar survey as the students of 2017 to see if there
were any differences. The results of the surveys, the exams,
and the course evaluation were then analyzed to see if a lab
introduction possible could increase the performance of the
students and improve the perception of laboratory work.

II. STUDENTS’ PERSPECTIVE ON LABORATORY WORK

Laboratories present opportunities to gain personal expe-
rience regarding natural phenomena (Hofstein & Lunetta,
2004). As a part of students building their own knowledge,
the students need to reflect upon their experiences (Hofstein
& Lunetta, 2004), which could be why some students state
that they learn the most when writing lab reports (Edward,
2002). There has, however, been observed that students need
intervention in order to grasp scientific concepts (Hofstein &
Lunetta, 2004).

Laboratories can be categorized into expository, inquiry,
discovery or problem-based (Domin, 1999). Expository labs
are sometimes referred to as ”cookbook” laboratories, where
clear instructions are given and the students have been given
the expected outcome, directly or indirectly. Discovery lab-
oratories are similar, but the students are given much less
information before the lab, but should rather discover or
experience the phenomena for the first time in the lab. In
inquiry labs, students are given which concepts to study but
have to design the experiment by themselves, thereby the
outcome is undetermined. A problem-based laboratory is when
the students get a problem which they should solve. The
students need to decide the procedure by themselves. Normally
the students do not know about the outcome in problem-based
laboratories, but the teachers know or have a good idea. When
problem-based laboratories with real industrial problems were
introduced in (Drake, Acosta, Wingard, & Smith, 1994), the
students showed initial anxiety, mainly due to defining the
experiments on their own. The approach was used on students
which had finished at least one semester within chemical
engineering at the university.
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Nikolic et al. (2015) followed student satisfaction at 27
courses with laboratory work at an electrical engineering
department at an Australian University over several years.
They found that clear lab instructions as well as working
equipment was the most important factors to increase student
satisfaction with the courses.

In a review made on laboratory in science education, with
emphasis on high school teaching, it is emphasized that
students often do not know which goals the teachers have
with the laboratories (Hofstein & Lunetta, 2004). The teachers
might also unknowingly encourage students to not reflect upon
the scientific phenomena but rather just to follow instructions.
Constructive alignment (Biggs & Tang, 1999) is when learning
objectives, teaching activities and examination are clearly
linked and thereby students who do the laboratories should
automatically practice for the exam and reach the learning
objectives.

Bledsoe and Flick (2012) studied concept development of
first-year electrical engineering students. The students had
finished the autumn term and were about to start the winter
term when the study started. Bledsoe and Flick noted that a
student’s idea of what the purpose of the lab task was, could
affect the student’s ability to recall knowledge retrieved before
the lab. Comparing two subjects with low prior knowledge,
Bledsoe and Flick further noted that one of them succeeded
better, especially in the lab, due to their ”more intense study
practice and methodical approach”(Bledsoe & Flick, 2012).
Both for students with low and high prior knowledge, linking
concepts and mathematical relationships from lectures with the
lab tasks, were essential for performing lab tasks with success.
Comparing with Whitehead’s categorization of knowledge as
inert or meaningful (Whitehead, 1959; Bledsoe & Flick, 2012),
it is the mindset of the students which rather decides if their
electricity knowledge is inert or meaningful then their prior
knowledge.

Edward (2002) had deep interviews with eight undergrad-
uate students. The students said that they barely prepared
themselves for the labs; if literature is suggested to be read
beforehand, they usually read it afterward when writing the
lab report. The students described the laboratories as a good
way to connect theory with practice, but they didn’t mention
practical knowledge as a goal in itself.

From a business perspective, soft skills has been identified
as just as important skills as hard skills (Robles, 2012).
Hard skills generally refers to knowledge, know-how, and
technical skills, whereas soft skills refers to personal attributes
and interpersonal skills. Soft skills are typically impossible
or very difficult to measure, unlike hard skills. Especially
communication, integrity, and courtesy has been rated as very
important skills by business executives (Robles, 2012), all of
which are soft skills. Another study (Nair, Patil, & Mertova,
2009), done among businesses in Australia, but not exclusively
executives, listed communication, capacity to learn new skills,
co-operation, and teamwork as important skills. Training in
soft skills have also been identified as lacking in engineering
education (Leijon & Boström, 2019).

III. DESCRIPTION OF THE COURSE

The course Basics of Electrical Engineering I: Components
and Circuits1 take place during the first half of the first
semester for electrical engineering students at Uppsala Uni-
versity, i.e. in September and October. Approximately half of
the students are enrolled in a three-year program in electrical
engineering and rest of the students are enrolled in a five-
year program in electrical engineering. The requirements for
getting enrolled is a high school degree containing Mathe-
matics, Physics, and Chemistry2,3. Experience has shown that
the students have fairly different previous knowledge about
electricity. Compared to the students studied in e.g. (Bledsoe
& Flick, 2012; Drake et al., 1994; Edward, 2002), the students
studied here were completely new at their education.

The course contains lectures, lessons, and laboratory work.
Generally, the lectures focus on theory, the lessons on com-
putational problem-solving, and the laboratories on practical
work. The lectures and lessons are 2x45 minutes and the labs
are 3 hours and 45 minutes. The laboratories consist of six labs
with corresponding preparatory tasks as well as one computer
lab. The students do not write lab reports but fill in answers in
the lab instructions during the labs. At the labs, the students
work in pairs, but fill in their lab instructions individually. By
the end of the course there is one laboratory exam, and one
theoretical and problem-solving exam. For the exams in the
course, the students can only pass each exam if they have at
least on point in each task and need to have a total number of
points above a certain limit.

The labs and the preparatory tasks are not mandatory but can
give bonus points to the laboratory exam. Completing two labs
and their corresponding preparation tasks gives one additional
point to the laboratory exam. The main purpose of the bonus
points is to motivate the students to start studying on time and
not only study during the last week before the exam. Using
the classification of laboratories from (Domin, 1999), the
laboratory instructions are mostly expository or ”cookbook”
laboratories. There are a few assignments, especially additional
assignments for students who finish early, which are discovery
laboratory tasks.

The first lab has the name ”Introduction to the lab and
the equipment”. During the first lab, the students fill in the
names of the parts of a digital multi-meter and a protoboard,
learn about color codes and tolerances of resistors, practice
to measure current and voltage, familiarize themselves with
potentiometers, and investigate how Ohm’s law work. One of
the tasks can be seen in Figure 1.

1Kursplan för Elektroteknikens grunder I: Komponenter och kretsar
https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/
kursplan/?kKod=1TE704&lasar=. Retrieved 2019–07–12.

2Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik 2018/2019
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/
program/?pKod=TEL1Y. Retrieved 2018–02–16.

3Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik 2018/2019 http://
www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/
?pKod=TEL2Y. Retrieved 2018–02–16.
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Figure 1. Excerpt from the lab instructions to the first laboratory work. The
picture is a digital multi-meter and the students are supposed to fill in what
the purpose of the different parts with arrows pointing at them.

There is a set of lab rules in the course. The rules for 2017
can be found in appendix A and the rules and guidelines for
2018 can be found in appendix B.

A. Changes in the course between 2017 and 2018

In the big picture, there were mainly minor differences
between the course given in 2017 and in 2018. These changes
could however still change the students perception and per-
formance and should therefore be considered in the analysis.
The most notable change, is that one out of four teachers was
changed in the course. The changed teacher taught both labs
and lessons. The change was since one of the teachers in 2017
was getting close to their dissertation.

As can be seen in appendices A and B, the lab rules were
altered. The content is barely changed, but in 2018 the rules
were divided into two sections: Rules and Guidelines. The
students were told that they have to follow the Rules, whilst
the Guidelines are rather recommendations from the teachers.
Both the Rules and the Guidelines has to be followed, with
exception of the coffee break, for retrieving bonus points. In
2017 the rules were posted on the course web page the same
week as the course started and the students were given print-
outs during the first lab. In 2018 the rules were posted on the
course web page the week before the course started and the
students were given print-outs during the lab introduction.

In 2018, one additional bonus point was added. Students
who completed the computer lab got one bonus points. The
maximum number of bonus points was still 3, however. The
lab exam in itself was not changed, looking at content, time
restrictions etc.

On top of these changes, some minor spelling mistakes were
corrected and a few subtasks were mildly changed or clarified.
One subtask was added in the last preparatory task, where the

students were supposed to interpret a picture of a screen of an
oscilloscope.

IV. METHOD

Before reaching out to the students, there was brainstorming
on what could be included in a lab introduction. After that, a
first survey was sent out to students who participated in the
course in 2017. Based on the results from the first survey,
a lab introduction was composed and implemented in 2018.
After the students of 2018 had had the chance to attend the
lab introduction and at least one lab, a second survey was sent
out. Finally, the results of 2017 and 2018 were compared, both
the surveys, the exam results, and the course evaluations.

A. The First Survey

For the year 2017, the first survey was sent out to the
students who attended the first lab in 2017; totally 56 stu-
dents. The main purpose of the study was to see if several
students think that a lab introduction is a good idea and what
they would like a lab introduction to contain. The survey
also contained one question regarding their perception of the
first lab. The complete survey can be found in appendix C.
The questionnaire was filled in through SurveyMonkey4. The
survey was sent out 2018-02-20 6:01 pm and was open until
2018-02-28 8:00 am. A reminder was sent out on 2018-02-27
08:38 am. The question about which activities should be in a
lab introduction was complemented with a link to explanations
and details of each suggested activity.

B. The Second Survey

The second survey was sent out to all registered students
in 2018 in the course Basics of Electrical Engineering I:
Components and Circuits, in total 71 students. The survey
had the purpose to see what the students thought about the
lab introduction as well as their perception of the first lab. It
was also a complement to the first survey, since the students
were asked again what a lab introduction should contain.

The complete survey can be found in appendix D. The ques-
tionnaire was filled in through SurveyMonkey. The survey was
sent out 2018-09-14 8:16 am and was open until 2018-09-24
6:00 pm. A reminder was sent out on 2018-09-20 08:02 am.
The students had the lab introduction on September 6th either
1:15pm-3:00 pm or 3:15pm-5:00 pm; the first lab either on
September 12th in 1:15pm-5:00 pm or September 13th 1:15pm-
5:00 pm; the second lab either on September 19th in 1:15pm-
5:00 pm or September 20th 1:15pm-5:00 pm. The question
about which activities should be in a lab introduction was
complemented with a link to explanations and details of each
suggested activity.

C. Course evaluations and exams

It is standard procedure at Uppsala University to have course
evaluations. In the course evaluation 2018 the question ”What
did you think of the lab introduction? (1-5, 1=very bad, 5=very

4SurveyMonkey https://www.surveymonkey.com/dashboard/.
Retrieved 2018-02-20.
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good)” was added. The students had the possibility to comment
their answers in the course evaluation. The questions above
were also in the second survey, which means that the results
can be compared to see if the students had similar thoughts
about the lab introduction shortly after they’ve attended it and
by the end of the course.

To make sure the exams were comparable between the
years, the lab exam was almost exactly the same in 2017
and 2018. The last task, out of three, were altered as well
as some numbers. The questions and tasks were otherwise the
same. This is possible since the students do not get old lab
exams in the course. The theoretical exam was changed since
the students get old theoretical exams. It is, however, always
strived for to have the exams on the same level every time.

V. RESULTS

This section starts with going through different activities
which could be a part of an introductory lesson on laboratory
work. It then continues with what the students answered in the
first survey and with a suggestion on a seminar to introduce
laboratories. After that comes the results of the second survey
and the section ends with a comparison between the results
and course evaluations in 2017 and 2018, respectively.

A. Possible activities when introducing laboratories

Nine different activities which can be a part of a lab
introduction are listed below. The activities are focused on
electrical engineering students’ perspective but could be used
with minor adaptations on other engineering educations. Each
of the activities could be a teacher giving instructions, the
students figuring out it with some coaching or something
in-between. Some of the activities focuses on developing
hard skills while others focuses on soft skills. Most of the
components can also be adapted to focus more on hard skills
than soft skills or vice versa.

Introducing the lab teachers
By introducing the teachers, the relationship between
teachers and students can improve. Also, the students
do not have to figure out who in the laboratory are
their co-students and who are teachers.

Motivate why there is laboratory work
To make the students more motivated to do the
laboratories, it could be good to motivate why there
are laboratories. Many of the students presumably
have a good idea on why and therefore this activity
could let the students come up with reasons on their
own.

The history of laboratory work
It could be interesting for the students to know
that laboratory work has a fairly long history and
is a central component of science and engineering
education.

Rules in the laboratory
Most laboratories have rules if nothing else in order
to minimize the number of accidents. The rules could
be told to the students and given to them on paper

to make sure the students have been given both oral
and written information about what is expected from
them.

Schedule of the labs
Showing when each laboratory is and briefly explain
what will be done in each lab, could give the students
a good overview. It could also help the students
starting to plan when they should do preparatory
work.

Constructive alignment
For the material in the course at hand, the construc-
tive alignment is easy to find between intended learn-
ing outcomes, the lab instructions, and the questions
at the exams. Presenting this to the students could
make them see that doing the laboratory work (thor-
oughly) should substantially increase their chances
of passing the exams.

Show a movie or pictures
A movie or pictures of the laboratory room or com-
ponents could be shown to the students to ease the
students and help their learning process. This could
especially be appropriate for components which can-
not be brought to the classroom. In (Nikolic et
al., 2015), it is mentioned the possibility to show
equipment and troubleshooting before the labs.

Go through the first lab instruction and preparation task
The first time the students see the first lab instruction
and the preparatory task could raise questions about
how the read out the questions and how they should
answer. If the laboratory teachers answer some of
the most common questions before the students are
in the laboratory room, could make the students feel
more certain on what’s expected from them.

Start investigating some components
A few of the components could be brought to a
classroom, e.g. resistors and multi-meters. Thereby
there will be fewer new elements during the first
lab. In the course, the first lab instruction contains
pictures of equipment and the students are supposed
to fill in the name of different parts. The picture
of the multi-meter can be seen in Figure 1. The
students could start some filling-in-exercise already
in the classroom.

B. Results from the first survey

The first survey had 15 respondent, whereof 53 % from the
three-year Electrical Engineering program and 47 % from the
five-year Electrical Engineering program. Before answering
questions about a lab introduction, they got asked to write
one word about what they thought of lab 1. Two students
wrote more than one word: ”Can’t remember”, and ”Don’t
remember”, respectively. Two students wrote ”Alien” and two
other wrote ”Useful”. The rest of the words only occurred once
and were ”Confusing”, ”Scary”, ”Rewarding”, ”Stressful”,
”God”, ”Preparing”, ”Educational”, ”Basic”, and ”Minimal”.
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87 % answered that a lab introduction would improve the
course and 13 % answered that it wouldn’t. One of the students
who answered that it wouldn’t improve the course wrote as a
comment: ”I kind of prefer being thrown in and learning by

experimenting practically, which I think made the labs good

in the first place.”

Figure 2. Answers from the students on whether they would attend a lab
introduction.

Further, the students got a question on whether they would
have attended a lab introduction; the result can be seen in
Figure 2. All respondents answered that they would definitely
or probably attend a lab introduction.

Figure 3 shows which activities the respondents thought
a lab introduction should contain. The different activities
are described in Section V-A. The respondents who picked
”Other” wrote that they would like more lessons on the
simulation software used in the course, explanation of the
protoboard, and introducing instruments used during the lab.

At the end of the survey, the students could leave any
comments. Three students wrote comments. One of them is
quoted above. The other two wrote that they would like more
introduction to the instruments and protoboards.

C. A suggested lab introduction

Assuming that the lab introduction has the same length as a
lesson or lecture, it could be structured as suggested in Table
I. The content is mainly based on the responses in the survey.

A vast majority of the students wanted components to be in-
troduced. In the suggested seminar, resistors and maybe multi-
meters can be brought to the classroom. The protoboards and
other instruments are difficult to bring from the laboratories
due to their size and weight. However, introducing the resistor
and multi-meters during the seminar increases the amount of
time the students can use to learn about the protoboards during
lab 1.

Which parts of the book which are good to read are stated
at the beginning of each preparatory task. This is therefore not
an activity on its own in the suggested seminar, but it could be
pointed out when the teachers go through the first preparatory
task.

Not many respondents voted for going through why there
is laboratory work (20 %). It has still be included in the lab
introduction so that the introduction contains something more

holistic. It also gives a smoother introduction to the lab rules,
which 73 % wanted, instead of starting with showing a list of
rules.

D. Results from the second survey

In total there was 31 respondents, whereof 55 % from the
three-year program and 45 % from the five-year program. This
can be compared to that it was estimated that approximately
25 students participated in each lab introduction, 27 of the
three-year electrical engineering students attended the first lab,
and 32 of the five-year electrical engineering students attended
the first lab. 19 of the respondents answered that they had
attended both lab 1 and lab 2, but two of those respondents
answered the survey before lab 2 had taken place. Eleven
respondents answered that they had attended lab 1. One had
neither attended lab 1 nor 2.

Five respondents only answered the questions about which
program they are in, their previous experience with practical
work within electricity, and if they had attended lab 1 and
lab 2. Eight respondents wrote nothing when they were asked
about one word or expression to describe the first lab.

The words and expressions written by the student who did
attend lab 1 was (occurrences in parenthesis): Fun (3), Helpful
(2), Interesting (2), Stressful (2), Abstract (1), An eye opener
(1), Bad (1), Challenging (1), Exciting (1), Good (1), Hard
(1), Much (1), Not enough explosions (1), Okay (1), Time-
consuming (1), To soon (1), Tricky (1), and Unsettling (1).

Out of those who had participated in at least one lab, the
most common answer to the question if the lab introduction
improved the first lab for them was ”Yes, a little”; 62 %
gave that answer. 27 % answered that it is hard to say. There
was one respondent, 3 % , each on the alternatives ”Yes,
significantly”, ”No, it didnt affect it”, and ”No, it worsened
it”.

45 %, answered that they had some previous experience
of experiments or practical work within electricity through
their high school education. 25 % answered that they basi-
cally did nothing within electricity in high school and 16 %
answered that they only did theoretical work on electricity.
One respondent, 3 %, answered that they had a lot of previous
experience through high school. 9 % had previous experience
through their job and 6 % had experience from doing practical
electrical projects as a hobby. Two respondents left comments,
which elaborated on what they had done in high school.

92 % answered that the course would be better with a lab
introduction. The distribution of what they thought of the lab
introduction on a scale from 1 to 5 can be seen in Figure
4. The mean was 3.2 and the mode was 4. When asked if
they would recommend it to next year’s students or not, 73
% answered that they would strongly recommend it and 27
% answered that it is good but not necessary to attend. Three
respondents commented that whether they would recommend
it or not would be depend on the students previous experience
with laboratory work. One respondent commented the question
stating that if the lab introduction was improved, they would
recommend it.
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Figure 3. Which activities the students of 2017 respectively 2018 would have liked to have as a part of a lab introduction. The answers are given as percentage
of the number of respondents of the question. In 2017, the question had 15 respondent and in 2018 it had 26 respondents. The names of the activities in the
graph are shortened due to clarity.

Table I
SUGGESTED SEMINAR FOR 2X45 MINUTES.

Activity Details Student
activation

Time needed

Introducing the lab
teachers

The lab teachers say their name, background, and interests within electrical
engineering or area of research.

None 5-10 minutes

Motivate why there are
laboratories

First students get to answer by themselves or in groups why they have
laboratory work. Secondly, they share with all the students which ideas they
had. If the teacher thinks some major point is missing, they could fill in.

Medium 15 minutes

Lab rules First students discuss how they would like it to be in the laboratory room.
Secondly, the teachers show the rules and connect to different points (if
possible) to what the students suggested.

Medium 15 minutes

Hand out papers Hand out paper with the lab instructions and preparatory task. Give the
students some minutes too look through the papers and possibly continue to
read them during the break.

Medium to
High

5 minutes

Break 15 minutes
Go through the first lab
and preparatory task

Show the first lab instructions and preparatory task, one at a time, on screen
and talk about the teachers’ expectations and answer questions from the
students. Especially point out the recommended reading and videos written
in the preparatory tasks.

Low to
Medium

15 minutes

Start investigating some
components

Resistors can be brought to the classroom and probably also digital multi-
meters. The students can get started on the tasks in lab 1 which is supposed
to make the students start exploring resistors and multi-meters.

High The remaining
time

In Figure 3 it shown what the students in 2018 thought
should be in the lab introduction.

E. Comparing 2017 with 2018

When the students was asked in the course evaluation about
their general impression of the course, the mean was 4.26 in
2017 and 4.1 in 2018. The mode was 4 both in 2017 and
2018. The course evaluation had 39 respondents (56 % of the
registered students) in 2017 and 31 respondents (44 % of the
registered students) in 2018. In 2017, several students wrote in

the course evaluation that they wanted clearer rules regarding
labs and preparation tasks. In 2018, several students wrote in
the course evaluation that they wanted clearer lab instructions.

In the course evaluation from 2018, the grade on the lab
introduction had a mean of 3.5 and a mode of 4. Figure 4
shows the answers from the course evaluation and the survey,
respectively. Three students commented on the questions re-
garding the lab introduction in the course evaluation; All of the
comments were regarding the labs and not the lab introduction.

In 2017, 56 students took the theoretical exam and the
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Figure 4. Answers from the respondents on what they thought of the lab
introduction.

corresponding number for 2018 was 62. Figure 5 shows how
many passed the theoretical exam and with which grade. In
2017, 62 students took the laboratory exam and 55 % passed.
In 2018, 68 students took the laboratory exam and 58 %
passed. Both in 2017 and 2018 there was one student who
passed the laboratory exam due to their bonus points.

9 points (30 %) on the laboratory exams are from simula-
tions tasks. In 2017, 30 students had more than 6 points from
the simulations tasks. The corresponding number for 2018 was
53 students.

Figure 5. The results on the theoretical exam in 2017 and 2018, respectively.

VI. TEACHER’S PERSPECTIVE

As teachers on the course, our perception was that the
number of questions regarding the labs and lab rules were
significantly fewer in 2018 compared to 2017. This is not
surprising, since it was allocated much more time to give oral
information about the lab rules in 2018. The largest difference
which could be noted by the lab teachers, was that the students
got started much faster during lab 1 in 2018 compared to 2017.
Since the students picked up the resistors they needed during
the lab introduction that is probably one explanation, but also
that the students got time to look through documents during the
lab introduction. Both resistors and multi-meters were brought
to the class room for the lab introduction. However, picking

up the resistors took a lot of time for the students during the
lab introduction. Very few students had time to start looking
at the multi-meter.

VII. DISCUSSION

Compared to other studies on engineering students (Bledsoe
& Flick, 2012; Drake et al., 1994; Edward, 2002), this study
focuses on students who just started at their university ed-
ucation. It also focusing on tracking a change in a course,
to see if the performance or perception changes. Compared
to other studies, both of the surveys have more participants
than in (Bledsoe & Flick, 2012; Drake et al., 1994; Edward,
2002), probably due to the minor time effort to be a part of
the study. One drawback of this is that the results are rather
quantitative than qualitative. This makes it difficult to see e.g.
if the students do more deep-learning, if the lab introduction
make them reflect more about the course content and their
learning, and if the lab introduction improved their soft skills.

The respondents described their first lab in a similar matter
as the respondents in (Drake et al., 1994) and (Edward, 2002),
both for 2017 and 2018. Therefore, the answer in the surveys
could likely be applicable to other groups of students. There
are however fairly few respondents from the students of 2017,
so those results should be interpreted with some caution. There
can be a general discrepancy in the answers between the
surveys, since the respondents of the first survey have had
two more laboratory intense courses when they answered the
survey on top of finishing the course in this study.

Starting to investigate components is the most requested
activity from both years. Going through which parts of the
book which are good to read is also popular for both years,
while history of laboratory work and showing a movie or
pictures of the lab remains unpopular choices.

Which activities are most relevant can be difficult to know
before the seminar has been tested with students on several
occasions. It is also possible that it differs depending on
the students, so even if the students from 2017 and 2018,
respectively, have given there point of view, that might not
reflect the coming years’ students. How the seminar should
be outlined also depends heavily on the teacher. If any other
teacher would use the seminar, they are recommended to adopt
the seminar after their pedagogical view and teaching style.
The activities might also be improved after testing them on
several occasions.

Both in 2017 and 2018 the course got a high grade by the
students in the course evaluation, with a slightly higher grade
in 2017. There was an increase in the number of students who
took the exams in 2018 compared to in 2017, but is difficult to
say if this depends on the lab introduction or something else.
There were slightly more students who passed to laboratory
exam in 2018 then 2017, but on the other hand more failed the
theoretical exam. There is a chance that the lab introduction
and additional bonus point made the students focus more on
the labs at the expense at learning theory and computational
problem solving. The additional bonus point in 2018 could
have affected how many students passed the lab exam more
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than the lab introduction. This is indicated by the increase
in the number of students who got more than 60 % on the
simulations tasks at the lab exam. The teachers might also,
unconsciously, have encouraged the students to focus more on
simulations rather than the other parts of the course as well
as being more encouraging to the students to take the exams.

The first laboratory work is very mild and introducing.
Adding a preparatory seminar could mean that those students
which are experienced with practical work or laboratories,
might be unstimulated and underestimate the workload in the
course. One of the students from 2017 also wrote a comment in
the survey that they preferred getting ”thrown in”. On the other
hand, looking at the free text answers, quite many students
do not seem to perceive the first lab as an introduction. The
respondents from 2018 did also have very few students with
a lot of previous experience on laboratory work.

A. Future work

Several of the teachers have been changed in 2019. The lab
introduction will most likely be done again in 2019, and how
altered the lab introduction will be, has been discussed during
hand-over meetings.

VIII. CONCLUSION

A lab introduction focusing on both hard and soft skills
was introduced at a basic course in electrical engineering.
Implementing the lab introduction can be motivated from
that more students took the exams, the students generally
appreciated the lab introduction, and that the students might
reflect more upon soft values. However, looking merely at the
results from the exam and considering that the lab introduction
takes time to prepare and realize, it cannot be motivated to
keep.
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APPENDIX
A. Lab rules in 2017

1) Come to the labs prepared: read carefully preparation
tasks, textbook (where applicable) and lab instruction
beforehand.

2) Write by hand, in English.
3) Your writing should be structured and clear. Provide full

calculations and logical explanations to your answers.
4) Give your answers with 2 decimals accuracy.
5) Use the correct units.
6) Read the exercises instructions carefully at all times.
7) Take good care of labs equipment.
8) Be very careful when you measure. Always make sure

that you break the circuit when measuring currents.
9) In case you burn a DMM’s fuse, it’s your responsibility

to change it (use 315 mA slow fuse)
10) Take a 15 min break after two hours (maybe eat and

drink something).
11) Always clean after yourselves in the lab. You can do

that in the last 10 minutes of every lab.
12) Hand in your preparation task solutions at the end of the

lab.
B. Lab rules in 2018

Rules:

1) Come to the labs prepared: Do preparation tasks, read in
the textbook and read the lab instruction carefully before
the lab.

2) Read the exercises instructions carefully at all times.
3) Take good care of laboratory room’s equipment.
4) Be very careful when you measure. Always break the

circuit when measuring currents.
5) In case you burn a DMM’s fuse, it’s your responsibility

to change it (use 315 mA slow fuse).
6) Always clean after yourselves in the lab. You can do

that the last 10 minutes of every lab.
Guidelines:

1) Write in English.
2) Your writing should be structured and clear. Provide full

calculations and logical explanations to your answers.
3) Give your answers with 3 significant digits (if nothing

else is stated in the task).
4) Use the correct units.
5) Take a 15 min break after two hours (maybe eat and

drink something).

C. The first survey

In the course evaluation of Basics of Electrical Engineering
I: Components and Circuits, there was a suggestion to have an
introduction to labs. Therefore those of you who attended lab
1: ”Introduction to the lab and the equipment” now receives a
short questionnaire which would be really helpful if you could
fill in. The questionnaire should take 2-5 minutes to complete.

The lab introduction is done by Anna Frost as a part
of the Academic Teaching Training Course. The answers in
the survey will be presented within the course.

1) Which program are you in?
a) Högskoleingenjör
b) Civilingenjör

2) *Describe in one (1) word how you experienced labora-
tory 1 ”Introduction to the lab and the equipment” in the
course Basics of electrical engineering I: Components
and Circuits.

3) *In the course evaluation, there was a suggestion to have
an introduction to labs before the labs start. Do you think
that the course would be better with a lab-introduction?

a) Yes
b) No

4) *If there would have been a lab-introduction, would you
have attended it?

a) Yes, definitely
b) Yes, probably
c) It is unlikely
d) No

5) *Pick up to four items you would like to have in a lab-
introduction. Explanations can be found here. (Multiple-
choice)

a) Motivate why there is laboratory work
b) The history of laboratory work
c) Go through the lab rules
d) Go through which parts of the book that are good

to read beforehand
e) Start investigating some components
f) Constructive alignment
g) Show a movie or pictures of the laboratory room
h) Show a movie or pictures of the components
i) Introducing the lab teachers
j) Schedule of the labs
k) Go through the first lab instruction and preparatory

task
l) Other:

6) Other comments:
Question marked with * are mandatory to answer. The options
in question five were set to come in random order, but with
the option ”Other” always coming last.
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D. The second survey

Page 1 of 3: Compared to previous years, a lab introduction
was added in 2018 and we would like to hear what you
thought about the lab introduction and what your perception
of lab 1 was. The results from this survey might be published
in a scientific papers. All answers will be anonymous. The
questionnaire should take 2-10 minutes to complete.

1) Which program are you in?
a) Högskoleingenjör
b) Civilingenjör

2) *Have you done experiments and/or practical work
within electricity before you started this course?
(Multiple-choice)

a) Yes, as a part of my job
b) Yes, as a hobby
c) Yes, I’ve done a lot at my high school or equivalent.

(E.g. if you studied at the electricity and energy
program (el- och energiprogrammet) at high school
or equivalent)

d) Yes, I’ve done some at my high school or equiva-
lent

e) No, we only did theoretical work on electricity in
high school or equivalent.

f) No, we basically did nothing on electricity in high
school or equivalent.
Comment

3) *Have you attended lab 1 and/or lab 2?
a) Yes, both lab 1 and lab 2
b) Yes, lab 1
c) Yes, lab 2
d) No, neither of them (skip page 2)
e) Don’t know (skip page 2)

Page 2 of 3: Compared to previous years, a lab introduction
was added in 2018 and we would like to hear what you
thought about the lab introduction and what your perception
of lab 1 was. The results from this survey might be published
in a scientific papers. All answers will be anonymous.The
questionnaire should take 2-10 minutes to complete.

3) Describe in one (1) word or expression how you expe-
rienced the first lab you attended in ”Introduction to the
lab and the equipment” in the course Basics of electrical
engineering I: Components and Circuits.

4) Did the lab introduction improve the first lab for you?
a) Yes, significantly
b) Yes, a little
c) Hard to say
d) No, it didn’t affect it
e) No, it worsened it

Page 3 of 3: Compared to previous years, a lab introduction
was added in 2018 and we would like to hear what you
thought about the lab introduction and what your perception
of lab 1 was. The results from this survey might be published
in a scientific papers. All answers will be anonymous.The
questionnaire should take 2-10 minutes to complete.

5) *Do you think the course would be better with or
without a lab introduction?

a) With
b) Without

6) *Did you attend the lab introduction?
a) Yes
b) No, but I planned to (go directly to question 8)
c) No (go directly to question 8)
d) Don’t know (go directly to question 8)

7) What did you think of the lab-introduction?
a) 1 (Awful)
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5 (Awesome)

Comment:
8) *If a student starting in 2019 asked you if they should

attend the lab introduction or not, how would your
answer be?

a) I would strongly recommend them to attend
b) I would say that it’s good but not that necessary to

attend
c) I would say it doesn’t matter if they attend or not
d) I would say that it’s a waste of time
e) I would say that it’s better if they do not attend it

Comment:
9) *Pick up to four items you would like to have in a lab-

introduction. Explanations can be found here. (Multiple-
choice)

a) Motivate why there is laboratory work
b) The history of laboratory work
c) Go through the lab rules
d) Go through which parts of the book that are good

to read beforehand
e) Start investigating some components
f) Constructive alignment
g) Show a movie or pictures of the laboratory room
h) Show a movie or pictures of the components
i) Introducing the lab teachers
j) Schedule of the labs
k) Go through the first lab instruction and preparatory

task
l) Other:

10) Other comments:
Question marked with * are mandatory to answer. The options
in question nine were set to come in random order, but with
the option ”Other” always coming last.
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GiT GuD
Learning, Collaboration, Assessment

Per Lindgren, PhD, Professor Embedded Systems LTU Marcus Lindner, PhD, Embedded Systems LTU Johan
Delissen, Teaching Assistant & Student LTU André Christofferson, Student LTU, Max Jakobsson, Student LTU

Abstract—In this paper we discuss the GiT GuD teaching

approach aiming at improved Learning, Collaboration and As-

sessment using the GIT tool for lab work, submissions and peer-

reviewing. The approach is inspired by the CDIO initiative,

focusing the alignment between learning goals, activities and

assessment. Our early experiences from applying GiT GuD to

the 2018 installment of the Micro Computer Engineering course

has been evaluated by means of course evaluation and a dedicated

poll regarding the use of GIT. Out of the approximately 80

students taking the course about half provided feedback. In this

paper we review the teaching approach, our experiences gained

and actions taken for the 2019 installment (ongoing at the time of

writing). In particular we present three perspectives, the teachers

perspective, the teaching assistants perspective and the students

perspective. To the latter parts, the paper is co-authored by one

Teaching assistant and two students of the 2018 class.

I. INTRODUCTION

The “GiT GuD” teaching approach aims to provide a
resource efficient means to improved learning, collaboration
and assessment applicable to courses in or related to computer
science.

The reference to “GiT” stems from the widespread GIT
version control system, at heart of the Linux operating system
and a majority of all open source development. Outside the
open source community, GIT has also an increasing industrial
uptake. “GiT GuD” leverages on the GIT tool in order to
boost the student’s abilities to learn (“GiT GuD” is an Internet
folklore intentional misspelling of “Get Good”, as in practice
makes perfect). GIT as a tool for content management and ver-
sion handling offers excellent support for collaborative work.
As such, we will show how laboratory and group assignments
can be leveraged by adopting GIT. Moreover, GIT provides
an infrastructure for creating issues and pull/merge requests.
In the presentation, we show how the GIT infrastructure can
be exploited to both feedback and assessment involving the
students throughout the process, and study implications to
student’s learning outcomes, abilities to reflect and assess own
and others work, while from a teachers perspective investigate
opportunities to improve (teaching) efficiency.

We have adopted the “GiT GuD” teaching approach in
four courses, Microcomputer Engineering (D0013E1), Em-
bedded System Design (E7020), part of Robust and Energy-
Efficient Real-time Systems (D7020E) and Special Studies in
Embedded-systems (D7018E). While D0013E is a mandatory
course at introductory level (with approximately 80-100 stu-
dents each year), the latter courses are given at advanced

1http://www.sm.luth.se/csee/courses/smd/D0013E/

level and attended by some 10-20 students each year. The
D7018E is an open course where students work individually,
with continuous examination (i.e., they can take this course
as an extra course and adjust their work effort based on time
available.)

II. BACKGROUND

In common, GIT as a tool plays a central role in the dis-
tribution of course material and assignments (besides D0013E
where the material was distributed over the course home page).

For all courses, the laboratory assignments are designed
with increasing complexity, exercising the student’s abilities
to identify needs, search information and develop solutions.
Students typically work collaboratively in groups. While each
commit is tracked by the GIT system (git-blame), it is possible
to follow up on an individual basis if desired. Assessments
have been partly carried out by the teacher (typically first labs)
and later left as an (supervised) exercise for the students (on an
individual basis as in D7018E or cooperatively as in E7020E).
In the D7020E course, we have taken assessment even further
by giving the exam as a GIT, where the students will work
individually (as a home exam) on solving a problem requiring
both theoretical studies and practical implementation. Grading
in D7018E and E7020E is partly based on self assessment
(according to set learning outcomes).

The “GiT GuD” teaching method is heavily influenced by
the CDIO initiative2, stressing the alignment between learning
goals, theoretical studies/practical work and assessment. More-
over, the “GiT GuD” approach allows (and indeed forces) the
students to exercise the ability to assess others work (giving
constructive feedback) and self assessment (complemented by
received feedback from the teacher and other fellow students).

III. GENERAL OUTCOMES, LESSONS LEARNED AND THE
FUTURE OF GIT GUD

All courses have been thoroughly evaluated following the
EVASYS LTU template with additional questions. In Section
V we will discuss the course evaluation of the 2018 D0013E
course together with the target poll on GIT user experiences.

Overall, the use of GIT has been well received among both
students and teachers, so from a technical standpoint, GIT
(for the most part) meets the requirements (while not designed
specifically for the purpose). Also, unsurprisingly students feel
that GIT brings benefits to management and collaboration

2http://www.cdio.org
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around software development (which is what GIT is designed
for).

From a teacher’s perspective, being able to maintain teach-
ing material and laboratory assignments has clear advantages
to content management using traditional platforms such as
Fronter and Canvas. In particular the per-file version control
of content allows for efficient management.

While peer reviewing using GIT (and the issue tracking)
worked technically well, it is a challenging (or even impossible
task) to assess the quality of each peer review. The incoming
material (to peer review) may be of very different quality,
spanning from incoming material that is already in a very
good shape (for which it may be hard for the student to
make a meaningful review), to submissions being very bad
to incomplete (for which it is hard for the reviewer to give
reasonable feedback). Moreover, students vary in ambition,
from those who opt for minimal effort to those who rise to
the task and embrace the opportunity to gain further insights
through efforts spent on the peer review process.

We also face a scheduling problem regarding allocation
of reviewing tasks. In smaller classes, one can arrange that
in an informal way (which has worked out well). However
in D0013E we were facing around 80-100 students with 4
labs per student (some involving multiple submissions, and
re-submissions based on feedback). To that end, we have
attempted to automate the process by scripting, which has
turned out immensely helpful to managing the peer-review
process. Scripting relieves teachers and assistants from much
of the administrative work. In Section VI we will further
discuss potential improvements.

In order to ensure the quality of the process, each final
submission, for each assignment were reviewed by the main
teacher. This work was basically on par with the traditional
assessment of labs from previous years. This year (2019), we
will opt to reduce the effort spent by only assessing in detail
a pseudo random subset of final submissions. The pseudo
random selection ensures that each student will have at least
one final submission scrutinized, with additional measures
taken if final submission is sub-standard.

Regarding learning outcomes, the students were in
many/most cases exposed to peer/code review for the first time,
and thus gained new knowledge in the process (useful to their
education and professional life). Whether the process lead to
a deeper understanding of the particular subject is harder to
assess, just looking at examination results over a short period
may lead to incorrect conclusions.

IV. THREE PERSPECTIVES OF THE D0013E COURSE

A. Teachers Perspective - Per Lindgren (2019) and Marcus

Lindner (2018)

The D0013E class is taught in a fairly traditional manner,
with lectures introducing a topic followed by labs and/or
theoretical assignments. Among the 16 lectures, four are
closely related to corresponding labs, covering both practical
aspects as well as expected learning outcomes. Neither the
topics covered, nor the labs themselves were subject to any
major updates due to the adoption of the GIT based peer

reviewing process. GIT by itself was not elucidated during
lectures, instead the students were deferred to a lab guideline
document, reviewed in Section A.

For 2019, the local computer club (LUDD), was invited to
promote their GIT introductory event (free for all students).
About 25 students of the D0013E class attended this event
which took place before the first lab was to be submitted by
the students. One early observation is that students appear
to be more creative (in comparison to previous year) using
GIT (renaming repositories etc., creating branches) which have
posed some unforeseen challenges to our GIT automation as
an effect of not strictly following the lab guidelines). Notice
here, we are intentionally offering the full GIT experience
to the students without limiting functionality. This comes
with the student’s responsibility to manage visibility of their
repositories etc.

Since we want to first present intended learning outcomes,
each lab is released (made public) after the corresponding
lecture(s). An interesting observation is that students seem to
be more eager to get started with the labs now than before
introducing GIT, manifested in the form of numerous requests
to early lab access (something we have rarely experienced
before).

For the course we are using a Telegram group for in-
teraction. Telegram is available for all platforms (including
mobile devices) and offer a fast and light weight channel (in
comparison to mail or Canvas) to interact, share pictures and
code snippets. Here an interesting observation is that students
from prior years chose to hang out on the Telegram group,
commenting on questions and voluntary helping out. This was
an unintentional and somewhat surprising phenomenon, due
that we out of laziness did not create a new Telegram group
for the 2019 course installment. Similarly, a bit surprising we
found that students after the completion of the course 2018,
continued to use their GIT accounts (for private projects and
other course work) on our self-hosted server.

Overall, from the teacher’s perspective the adoption of
GIT did not have any significant impact to the teaching
situation. However, early experiences indicate that students
are more active both in classes and during the lab sessions,
the former potentially an effect of the latter. Judging from
course evaluations, students tend to appreciate the more hands
on laboratory assignments in comparison to the theoretical
material covered in class.

However, judging from a teacher’s perspective assessing
the learning outcomes, we see the learning emerging from
the cumulative sum of classes and laboratory work. To that
end, we feel that the course succeeds at aligning theory,
practice and intended outcomes. In extension, it would be
interesting to compare the outcomes of the current setting to
a completely problem based teaching approach, limiting the
set of lectures to cover only problem statements and practical
lab preparations.

While going all in for a problem based approach is of
course possible, it does not feel just to the students, as we
cannot guarantee that the learning outcomes will be reached. In
order to gain further experience one could think of offering the
students the choice of attending either a classical or a problem
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based version of the course. However, evaluating the outcome
of such an educational experiment is tricky, as prior knowledge
and experience may correlate to the choice of teaching method
and to the assessed learning outcomes (thus it becomes unclear
whether learning goals were reached on behalf of teaching
methods or prior knowledge/experience). This problem can be
mitigated to some degree by exposing the students to a test
prior to the course. However, this would not dismiss the fact
that students vary in the way they learn and aware of that
choose accordingly.

B. Teaching Assistant - Johan Delissen

Looking at the use of GIT in the D0013E course outside
of the scope of being a Teaching Assistant and instead as a
fifth year student of computer engineering, I would like to
underline how valuable it is to be introduced on how to use
GIT as early as possible given it is extensively utilized in the
latter stages of the education.

From a Teaching Assistant’s (TA in the following) point of
view there are several observations to be made.

• A change in what time can be utilized for during lab
sessions.

• The idea of reiteration over a solution enforces a deeper
understanding.

• Removing external social pressures for better state of
cerebration.

• The importance of tools for installment of the peer review
process as well as tools for streamlining it.

How these observations were derived will be presented in the
following.
There is a major difference in what type of activity the teach-
ings assistants’ time can be utilized for depending on how the
labs are assessed. Normally the first two labs in the D0013E
course have been assessed in a more classical approach with
an in-person presentation of a working solution where the TA
evaluates the written code and requests explanations to ensure
the student’s understanding of concepts. Because of the sheer
amount of attending students, especially in the beginning of
the course, the TA’s time during the lab sessions are mainly
used for the previously mentioned in-person presentations of
the students solutions. This implies that for the students who
would need to ask general questions regarding the lab, or
would need explanation of various concepts coupled to the
labs, are only offered for a limited time. Once the change to
handing in the labs via GIT was implemented the nature of the
lab sessions changed. Since no time is needed to be used for
in-person presentations of labs, the lab sessions can be used
for sitting down with students, having discussion or general
exploration of ideas. In addition if there are concepts that a
student needs help with understanding, because there is more
time, it is possible to sit down individually with a student and
step by step work through a concept. This I notice is generally
very much appreciated by the students.
In the 2019 instance of the D0013E course it was decided
that the TAs should write the review of the the first lab
submitted via GIT. This was to demonstrate what a befitting
review should require as a future reference for the students.

When working with this type of task, GIT is a great tool
because it it makes it possible to clone the student’s code
to my local machine so that I can inspect and run the code.
Next I can create an ”issue” on the uploaded code where I
explain what needs to be fixed/what is missing to be able to
pass the lab. Furthermore extra comments are added in the
issue. The comments are added to encourage the students to
think even further about the concepts or approaches used in
the lab. Later in the final assessment after the students have
implemented changes stated in the first review, GIT allows
me to see exactly what lines of codes have been added or
removed. Additional questions, explanations and comments
can also be added to the issue by the student which is really
helpful in the assessment procedure. Throughout this entire
process there are a few parts that perhaps could become even
more streamlined. I found myself clicking between windows
a lot and opening and editing spreadsheets. One spreadsheet
was used to keep track of what stage each student was at in
the review process. Another spreadsheet was created in the
beginning of assessing the labs the by me and Per. In this
spreadsheet we entered common pitfalls that we found when
assessing the first 10-12 students. This spreadsheet became
a protocol for me to adhere to whilst assessing the student’s
submissions. The reason for this spreadsheet was to create
somewhat of a fair assessment model so that students would
receive similar feedback/comments for similar mistakes in
addition to it working as a protocol of mistakes for me to
look out for. Naturally uncommon mistakes would also arise,
but given the specific nature of these mistakes, they would not
be added to the spreadsheet but would still be brought up to
the student. In total around 12 hours was needed to asses all
the students for both the review-stage and final submission.
Around 15 percent of the time was used for the administrative
housekeeping. Hopefully these hours show useful with the aim
that the reviews between students become more sophisticated
and helpful leading to a more rewarding learning outcome.
Furthermore this process could become more efficient with
scripting, but since it was new for the 2019 installment of
D0013E that the TAs should create a review for all students,
there was as of writing no tooling for this.

It is pleasant to witness the progress of students from
the initial submission to the final deadline. By dividing the
submissions with a review stage it gives time for the student
to really think about their solution. I think this is a big
distinction between this approach and the classical in-person
approach. In the classical approach when the students are
presenting their code, they are normally under pressure and
some even nervous. Also the time for experimenting with
ideas and solutions together with students is not available.
Even if an open question is asked, the students normally do
not feel as if they have the time to answer it. With ”having
time” in this sense I mean what is acceptable in a normal
social interaction. For example if I ask a question and the
student sits in silence for a minute thinking about it before
producing an answer, this may seem unreasonable. Also
by having me sitting next to them as they think might feel
uncomfortable and stagnate free cogitation. I suspect that they
feel as if they need to produce a good answer immediately or
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they will fail the assessment. This in turn, can lead to even
more pressure during the presentation. In the peer review
approach the students have more time to properly process
a comment or question, being able to think about it more
deeply before producing an answer or new solution. Also
taking away the in-person aspect of the lab assessment could
perhaps leave the student less under pressure therefore leading
to a better state for rumination, in turn leading to a better
learning outcome. Yet, a counter argument could be make
that there instead arises a social pressure because one is now
showing ones solution and reviewing classmates. When the
students assess each other, it is important that the quality of
the review is sufficient. There is therefore a responsibility on
all students to produce this. We enforced the idea of: ”Create
a review that you would like to receive”. To ensure this idea
we will probe the student reviews to make sure they are up
to the correct standard.

The scripts mentioned in Appendix B really help to make
the entire peer review process more efficient as simpler to
administer. Having to do all of these steps manually would
substantially increase the time needed. It is these types of
tools that makes it feasible to have peer review structured
labs. The possibilities of incorporating even more functionally
via scripting and/or continuous integration can impact so that
resources can be even more focused on learning quality as
well as mitigate administrative overhead. Furthermore it must
be noted that without a tool like GIT, this peer review process
would become a administrative nightmare.

C. Student Perspective - Max Jakobsson

1) Comparison to traditional teaching: Lets start of by
mentioning that peer review is not the only component of this
course, it is however the part of the course that resonated with
me the most. I will share some of my own observations and
perspectives as a student taking this course.

Peer reviewing is a great opportunity to learn from others
not just by processing the feedback received for your submitted
assignments, but also from reviewing the code of another
student and being exposed to a perspective different from
your own. The incorporation of changes from the received
feedback is in my opinion a critical part of the process, without
enforcing this step there is a risk that the feedback is not
fully absorbed. Reviewing the code of another student provides
valuable insight into that persons logic and reasoning and
peer reviewing brilliantly highlights the diversity of ideas and
shows the many unique ways a problem can be approached.

2) Risks with peer review: A potential problem with the
peer review assignments was the difference in quality of the
work submitted by students, both in regards to the actual code
but also the reviews. I believe there are multiple reasons for
this. Consider the quality of the code assigned for you to
review: if the quality is too far above or below the baseline
it can be difficult to provide meaningful feedback. Surely a
creative student will always find something to comment on,
but my general impression was that some submissions assigned
to me were easier to review than others. Another risk, although

subjective, is that the feedback provided contains information
that might be false or misleading. While I have not experienced
this myself I still think it is worthwhile to mention. The ideal
scenario would assume that students would put their best effort
into reviewing the work of others, but the risk of students
missing a deadline for whatever reason is always present.
When using automated systems for pairing reviewers it is
important that the students communicate eventual problems
to a teacher or TA. It is worth mentioning that peer review
exposes students to a different kind of constructive criticism
compared to that of a more traditional setting where feedback
is given by a teacher alone.

3) Benefits of having multiple deadlines: Splitting an as-
signment into parts with separate deadlines is another thing
that deserves attention. In contrast to having a single submis-
sion for an assignment, students will have to revisit their code
and attempt to improve upon it by incorporating the feedback
received from another student. This forces you to process the
feedback, scrutinize your own abilities while also providing
some spaced repetition which I believe leads to a deeper
understanding. Having multiple deadlines does not imply that
the assignment in total gives you more time to work, but I
perceived the quality per unit of time to be higher compared
to other courses.

4) Thoughts about GIT: Instructions for a simple GIT
work-flow A were provided with the peer review assignments
which made it a trivial task to submit and review code. Having
little prior experience with GIT was not an obstacle when
using the provided work-flow and it had the direct benefit of
introducing a widely used tool without diverting too much
time away from the main course material. I believe using GIT
is beneficial since most if not everyone will come across it
at some point in their professional life. An indirect benefit
is having the code submitted to a remote repository which
will aid when moving between and working with different
computers while also limiting the risk of data loss.

5) In summary: Personally I found the peer reviewing to be
very engaging and rewarding. I always held a preference for
experiments and assignments over theoretical work, while this
still holds true for this course I would like to mention that I
had multiple ”eureka” moments during the lectures as a result
of working through similar concepts during the labs. I found it
interesting how this is almost the opposite of what you would
reasonably expect and it made it very obvious to me how one
style of learning can complement the other. The feedback from
reviews helped improve my problem solving abilities and to
write code that can be easily understood by others. It is my
conviction that peer reviewing has great potential both in terms
of efficiency (saving time for teachers) and when it comes to
engaging students.

D. Student Perspective - André Christofferson

1) Peer Reviewing: The peer reviewing of other students
code was a very rewarding experience. Submitting code was at
first quite intimidating and knowing that my co-students would
review it made me feel some social pressure. This made it so
I put more effort in writing good and structured code than I
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would have done without the reviewing. The reviews I received
were good and made me aware about things in my code that
I had never thought about before. We rarely get any feedback
on the code that we write in any course so the reviews were
very appreciated.

In some cases it was hard to review the work of other
students. I felt as though some solutions exceeded my own
in quality and made it difficult for me to provide good
constructive feedback. Other students with more experience or
deeper understanding of the subject would perhaps have more
precise and clear feedback in those cases. I felt however that I
could learn a lot from seeing those solutions and reflecting on
how my co-students thought and how they solved the problems
differently from me.

2) GIT: Using GIT as a tool to collaborate with other
students worked very well. I did not have any experience with
GIT before taking D0013E and I did not know what to expect
of it. There were very good instructions provided on how to
use GIT for the labs which made it easy to use from the start.
I enjoyed how easy it was to do the peer reviewing with GIT
because I could download the other students code with one
single command line and test it on my computer without any
problems.

I also enjoyed that we got introduced to GIT because it is
such a standard tool to use when sharing code and coding
projects. I have used GIT after the course and I am happy that
I had been familiarized with the basic features of GIT from
D0013E. I wish more courses would use GIT to a bigger extent
since I enjoyed how it was done in D0013E.

V. COURSE EVALUATION AND POLL

A. EVASYS Course Evaluation

In the following we give an excerpt of the EVASYS
(extended) course evaluation. As seen, the course was well
received, Figure 1 focus the laboratories, Figure 2 focus the
means of communication (Telegram in this case), and Figure
3 summarize the overall impression.

Fig. 1. Quality of teaching, rewarding labs.

Fig. 2. Quality of teaching, technical support for communication.

Fig. 3. Overall assessment, overall impression good course.

B. Directed Poll on Git as Educational Tool

In addition to the EVASYS course evaluation, the students
were given a directed poll regarding their GIT user experience.
As seen by the excerpt of the poll, the lab guidelines were
perceived to be useful (Figure 4), the students spent on average
less than 30 minutes on GIT for each assignment (Figure
5). GIT offers advanced functionality, out of which the lab
guidelines only cover minimal subset. As shown in Figure 5,
some students have adopted more advanced optional usage
patterns.

Fig. 4. Helpfulness of lab guidelines Git chapter.

Fig. 5. Time spend on Git part of the labs.

Fig. 6. Usage of additional Git features to get in contact with reviewer.

VI. FUTURE WORK

A. Repository Management

Today the automation for repository management is some-
what limited, and requires actions to be taken manually in
corner cases, such if the student would re-name the lab
repository, push to a renamed branch etc. In particular, the
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process of pairing reviewers requires some manual work that
could be improved on. While further streamlining would be
beneficial, it is worth to mention that the overall impression
from all perspectives (teachers, TAs, students) have so far been
satisfactory.

B. Continuous Integration

Continuous Integration (CI) is an additional service offered
by various GIT systems. In our case we have used a self
hosted GitLab server. CI allows to automate testing of software
through scripting, that downloads, builds and test the checked
in software. In our case we use SyncSim, an in house simulator
for synchronous models, in which we have modelled the
MIPS 3k processor architecture. The simulator is written in
Java and is modular and flexible in design. Already today
SyncSim offers a batch mode, under which input programs
can be executed and the end result exported. Thus, SyncSim is
amenable to CI integration, but it has not yet been done. Here
we foresee that categorizing correct from erroneous solutions
might be challenging, since some exercises are not easily
quantifiable. Still CI integration could prove useful, to at least
confirm that solutions compile, execute and terminate with
correct result.

C. Canvas Integration

As of today, our scripts does not interact directly with
Canvas (our main content manager). Canvas offers a scripting
API, which may allow for interlinking of assessment results
etc. Another alternative is to look further into GitHub Class
Room that already offers a Canvas Integration Module. The
drawback is that we don’t have control over the GitHub server,
so we are limited to the functionality provided.

VII. LEGAL MATTERS

In our setting we self host the GitLab server inside of the
University network. Student accounts are anonymous (unless
they voluntarily chose to reveal their identity, which is outside
of our control). This setup has been cleared by the lawyers to
comply to legislation (GPRD etc.). Each year the GIT accounts
are archived after completion of the course, but stored for
later retrieval if necessary. Students are encouraged to upload a
copy (zip archive) of their course work and store it on Canvas,
thus measures are taken to adequately sustain information over
time. If opting for an externally hosted GIT service, one should
first make sure that legal matters are correctly accounted for.

VIII. CONCLUSIONS

We have presented the “GiT GuD” teaching approach aim-
ing at improved Learning, Collaboration and Assessment using
GIT to support course material distribution and peer reviewing
inspired by the CDIO initiative. The paper reviews the teaching
approach, laboratory guidelines and the GIT automation tools
developed. We have summarized our early experiences of the
2018 installment of the course in Micro Computer Engineering
along with discussion of the outcomes from three perspectives
(teachers, teaching assistants and students). Moreover, we

review the general course evaluation and the poll dedicated
to GIT user experience. While the material is too shallow
for any conclusive statistical evaluation, it is indicative to a
number of observations. Firstly, GIT as a tool did not pose
any significant problems of use, and that the lab guidelines
gave sufficient information for efficiently conduct the peer
reviewing process. Secondly, peer reviewing as such was well
received by the students. Thirdly, the peer reviewing allows the
teaching assistants more time for interacting with the students.
Fourthly, students are more active both in the laboratory and
during classes.

While there are still improvements to be made to further
streamline the use of GIT (summarized in a Future Work
Section), the “GiT GuD” teaching approach has shown to be
promising and allows for a good alignment between learning
goals, activities and assessment. In extension, it would be
interesting to evaluate the combination of “GiT GuD” with
a problem based teaching approach.

APPENDIX A
EXCERPTED FROM THE LAB GUIDELINES

In this section the peer review process is presented. In
addition the instructions for using GIT is also included. The
schedule for the peer-review process is shown in figure7. The
following text is excerpted from the lab guidelines given to
the students.

Fig. 7. Generic lab schedule

A. Lab assessment

For each lab, you have two different main tasks. On the
one side, you implement a MIPS program, which executes
according to the given specification. On the other side, you
review the code of a fellow student (or student group later in
the labs). After each lab, we assess both of your tasks, and
they must fulfill the following minimum requirements for you
to pass the lab.

Your implementation must be submitted (pushed) to our Git
server as a separate project, which contains:

• The source code that renders the specified functionality,
• An adequate response to the received review (e.g., code

comments or code changes),
• The compiled memory file .objdump, and
• A screenshot of SyncSim that shows the execution result.

We do not expect you to give a long and thorough answer
to each comment you received from the reviewer or that you
incorporate every single remark about your code. However,
we want you to reflect on the comments and that you show
this to us in some way.

26



7

You must submit your code review to our Git server as an
issue in the reviewed project, which contains:

• A record of your comments, which evaluate the imple-
mentation with regard to the specification,

• The compiled memory file .objdump that you created by
yourself, and

• A screenshot of SyncSim that you made by yourself and
which shows the execution result, and

• You submit the review not later than deadline d2.
We expect you to make a reasonable analysis of the code. The
idea is that you reflect on the implementation of someone else
in relation to the actual requirements (i.e., the specification)
and help to further improve the code. We want to see some
meaningful comments proving that you have achieved this
goal.

If your implementation or your review do not fulfill the
requirements to pass the lab, you must correct or redo the
respective part of the lab after the final lab deadline. Avoid this
situation as much as possible because, remember, some labs
depend on preceding labs. Whenever you notice problems or
you are unsure about the correctness of your implementation,
do not hesitate to contact us to get it right before the deadline!

B. Setting up a working environment

For each lab, you must submit your solution as a separate
Git project. That means, when starting with a new lab, you
have to prepare your environment for working with Git in a
new project. To initialize a new project and populate it with
your initial data, apply the following steps:

1) Download the project archive from the course homepage
(you find the link in the respective lab description) and
unzip it into a folder,

2) Change into this folder (cd [folder name]), and
3) Invoke this sequence of commands:

a) git init
b) git remote add origin

https://vesuvio-git.neteq.ltu.se
/[user name]/[lab name].git

c) git add .
d) git commit -m "[commit message]"
e) git push -u origin master

Note that the command 3b is one single line! Furthermore,
replace the placeholder [user name] with your Git user

name (i.e., not your email address) and the placeholder
[lab name] with the actual lab name for the lab that you are
currently working on (i.e., lab1a, lab1b, and so on). The place-
holder [commit message] of the command 3d allows
you to annotate the current project state with a meaningful
description (e.g., ”project initialization”).

Note that lab1a and lab3b start with a copy of the lab folder
from a previous lab. Before you can initialize the copied folder
for a new Git project, you have first to remove the old Git
data in this folder. Therefore, you have to delete the hidden

subfolder .git and then start with the steps in this section to
set up the Git working environment.

C. Peer reviewing

During the review period, you must download, compile, and
comment the project of a fellow student. Therefore, you first
need to clone the project from the server to your computer.
You can achieve this by changing into a folder of your choice
and invoking the following command (one single line!):
git clone https://vesuvio-git.neteq.ltu.se
/[user name]/[lab name].git

Note that the placeholder [user name] must not be your
user name. You have to specify the user name of the student
whose project you review. Accordingly, you must replace the
placeholder [lab name] with the name of the project that
your fellow student chose when creating the project. You find
this information in the email that the server sends to you when
you get the access granted to the project to review.

When you are finished with your review, create a new issue
in this project. Therefore, log in to the web interface of our Git
server (https://vesuvio-git.neteq.ltu.se) and open the project.
The easiest is to follow the link that is provided with the
invitation email, when we grant you access to the project to
review. You can create a new issue as shown in Figure 8. You
can fill in your comments in the Description field and also
upload additional files (e.g., a screenshot and the .objdump
file). Please assign the issue to the student whose project

you review by filling in the Assignee field with the user

name of the student. In this way, the student will receive a
notification when you submit your review.

Fig. 8. Create a new issue after your code review and do not forget to fill
in the Assignee field with the user name of the student whose project you
review.
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APPENDIX B
BACK-END TOOLING

To manage the peer review process for all students, Marcus
Lindner (responsible for 2018 installment of D0013E) and
Andreas Lindner developed python scripts to streamline the
entire process. There are five main scripts, two for setting
up accounts and a few scripts for viewing the database. The
database holds the state of all students and their progress for
each lab assignment. The scripts responsible for setting up
user accounts does this by using a csv-file, that includes all
the students and their emails, as input. The csv-file is exported
from Canvas so that all the students enrolled in the course will
receive a GIT-account. Once the accounts has been generated
for the students, the GIT user details and a request to setup a
password is provided via email. The rest of the scripts each
have a more specific role. We will denote the five main scripts
as:

1) Map from Git

2) Check Deadline One

3) Assign Reviewer

4) Check Deadline Two

5) Check Deadline Three

An explanation of each script will follow.
• Map from Git: This script sequentially checks through all

the GIT accounts and searches for a repository with the
name of the current lab assignment. Basically this script
collect all the students who have uploaded code for a
specific lab and represent this in the database.

• Check Deadline One: This script should be run side
by side with a web-browser. The script will iterate
over all the students collected in the previous script.
In the environment of where the script is being run,
the student name and the name of their repository will
appear. Simultaneously the corresponding repository of
that student will be opened in the web-browser. It is then
up to the assessor to inspect the repository containing
the code to see if it is eligible for review. Here it is not
necessary to download the code and run it, or in any
way make sure that it works. What is important here it
to see if the student has written code that resembles a
solution to the lab. When the students review each other,
we want them to give helpful feedback, therefore if the
solution is not perfect at the first deadline, this leaves
room for improvement, achieving this improvement via
the review. Of course it is necessary that the quality of
the code submitted at deadline 1 is not too poor. The
students should receive code that is possible to review
without having to explain the entire lab for the other
student. It is the objective of the assessor to determine
what submission is eligible for review. For each student
presented by the script, their submission can either be
accepted or rejected. Whether the students submission
code was accepted or rejected will be registered in the
database.

• Assign Reviewer: Students flagged as accepted by the sec-
ond script will be shuffled and paired for the review part
of the assignment . This is done by a student receiving

access to another students repository. When this access is
granted an email is sent to the student explaining who’s
repository they have been granted access to and therefore
who they are determined to review. This shuffling is
recorded and also added to the database.

• Check Deadline Two: This script is similar to Check

Deadline one-script. This script iterates through all of
the students who have been assigned another student to
review. For each student, their written review is presented
to the assessor by the script. It is then up to the assessor
to see if the review is up to standards. The assessor has
for each student presented a choice to accept or reject
a written review which is then also represented in the
database.

• Check Deadline Three: . This scripts works in the same
way as Check Deadline One. Here the assessor must
check if all the requirements stated by the lab specifica-
tions are fulfilled as well as the requirements of having
incorporated the comments from the received review. For
each student presented by the scripts, the assessor can
choose to accept or reject their submission which is also
appended to the database.
These tools can be used at any stage. Even when students
have late submissions, the same scripts can be run and
they will basically skip all the students who have already
been handled and run the same sequence of commands on
the students who have submitted past deadline. The only
drawback in these situations is if there is only one student
with a late submission at that point of time. At least two
students are needed to be able assign them as reviewers to
each other. These scenarios need to be handled separately
when they arise.
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� 
Abstract 
 
In 2011, Mid Sweden University formulated a comprehensive 
university strategy in five areas related to education. One of the 
priority areas was e-learning. In 2015, the University 
formulated a vision to be recognized as successful in e-learning 
from a national and international perspective. E-learning here 
refers to both campus and distance education. [1] [2] 
 
The Sustainable Building Engineering program was selected as 
a pilot case for a concept of Blended Learning [2] [3] [4]. All 
courses in the engineering program were adapted from autumn 
2012 to such a concept. This means that all courses are available 
in an integrated mix of traditional campus education and 
distance learning in real time. The basic distance tools are a 
course platform (Moodle) together with a communication tool 
(Adobe connect / Zoom). [4] [5] [6] 
 
It is up to the students to decide how to use the distance tools 
and campus education to achieve an integrated mix of these 
forms. Blended learning is thus a way of considering various 
needs regarding the student's study situation. Adult students 
bonded with homes and families often prefer more distance 
education, while younger students usually need more campus 
education [3]. 
 
Blended learning, in this case study, means a clearer focus on 
the learning objectives of the courses and the program and less 
on the teaching methods used. Blended learning provides an 
opportunity to optimize learning outcomes and costs for the 
program as it can reach a wider audience compared to 
traditional campus teaching. [7] It is important to optimize the 
benefits of both campus and distance education. [2] 
 
The results of the case study show that blended learning attracts 
more students and allows students with different backgrounds 
to study. This provides a more solid base of students for the 
education program. Thus, it is a flexible way to allocate 
resources by integrating two alternative forms of education for 
the same program. The concept gives students better 
opportunities to succeed with their studies by offering more 
flexible conditions. All students on campus have full access to 
all material and can decide for themselves how the studies 
 

 

should be conducted. Blended learning thus provides the 
conditions for a more effective learning environment for all 
students. However, it requires educational thinking that is 
rooted in the entire college and from the university's leadership 
at all levels. In addition, it requires a forward-looking and 
robust technical support from universities. [2] [3] Another 
advantage of blended learning is the opportunities for the 
individual student to connect with a larger student collective. It 
means possibilities to relate to and learn from other students 
through social interactions that can be difficult to establish in a 
purely online education. 
 
The case study is limited to the building engineering program 
but the experiences are being spread to other educational 
programs at Mid Sweden University. The conclusion of the case 
study is that with the right conditions a blended learning 
concept for an entire educational program can be very 
successful. 
 
1. Background 
 
Three-year engineering programs at university level started in 
Sweden in the early 1990s. Currently there are 
building/cunstruction engineering programs at 17 universities 
in Sweden. 
 
The building engineering program at Mid Sweden University 
in Östersund was established in 1992 and had from start a 
clear profile towards eco-building and sustainable building. 
This profile is and has been attractive to many potential 
students.  
 
Since Östersund is located in an area with low population 
density and long distances, it has nevertheless been difficult to 
attract enough students with traditional campus education. 
Before blended learning was introduced, the building 
engineering program in Östersund was the smallest in Sweden 
measured in the number of students with only 20 educational 
places per year. 
 
One way to increase the attractiveness is to make the 
university education more flexible in terms of time and space. 
Mid Sweden University has long experience and high 
competence in distance education and therefore in 2011 
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formulated an overall university strategy in which high 
priority was linked to e-learning. The University 2015 
launched a vision to be recognized successfully in e-learning, 
both nationally and internationally. E-learning should be 
considered as a concept for education for both campus and 
distance education. [1] [2] 
 
At the Department of Ecotechnology and Sustainable Building 
(EHB) at the university, it has long been an ambition to 
develop different forms of blended learning in the education. 
The sustainable building engineering program at Mid Sweden 
University was commissioned in 2012 to be a pilot case for 
how an entire education program can be adapted to a concept 
for blended learning [2] [3] [4].  
 
From the autumn of 2012, all courses in the program have 
been adapted to such a concept. This means that all courses 
are available in an integrated mix of traditional campus and 
distance education in real time. The basic tools are a course 
platform (Moodle) together with a communication tool 
(Adobe connect / ZOOM) [4] [5].  
 
It is up to the student to decide, on the basis of his / her own 
study situation, how he or she will use the distance tools and 
campus education to find an optimal mix between these forms. 
 
The pilot study was conducted in 2012 - 2015 and was 
presented at the Future of Education conference in Florence 
with a paper and an oral presentation in seminar form [8]. This 
paper builds on the pilot study and covers the experiences and 
consequences of switching to blended learning until the fall of 
2019. 

 
2. Description of the concept of Blended Learning in the 
building engineering program 
 
The first attempts at blended learning in the building 
engineering program were made in the early 2000s An 
optional course in indoor environment was developed into a 
combined campus and distance concept. A large number of 
students at that course were already working as engineers and 
could not attend campus education. [3] 
 
Blended learning is thus a way to take into account various 
needs regarding the student's social situation. Adult students, 
bonded with homes and families, often prefer more distance 
education, while younger students need more campus 
education. [3] 
 
The concept is founded on pedagogical thinking that focuses 
on the individual's own learning. Traditional lectures are 
usually based on the concept of "one size fits all". In blended 
learning, the learning process is adapted to the conditions and 
needs of different students and student groups. [1] [3] 
 
Adapting traditional classroom courses for delivery as flexible 
distance courses involves a variety of adjustments and 
measures. In traditional education, the focus is often on giving 
good presentations and lectures. In blended learning, the focus 

is on creating high-quality learning activities for the students. 
This means that the focus goes from teaching to learning. [3] 
 
Lectures often contains a large degree of improvisation, based 
on the interaction between the teacher and the students. In 
blended learning, such improvisations are not possible to the 
same extent. The education must be carried through in such a 
way that the students themselves can take advantage of the 
teaching. This requires careful planning and a very clear 
course structure. [3] 
 
Traditional education often consists of solitary work for the 
teacher, while mixed learning involves teamwork. The team 
can consist of subject specialists and media specialists who 
prepare the course material, editors who compile and present 
the material and supervisors to help the students with their 
studies. [3] 
 
In blended learning, the focus is on the learning objectives of 
the course or program and not so much on the method in 
which it is delivered. Blended learning provides an 
opportunity to optimize learning outcomes and the resources 
for the course and program delivery [7. You can also reach a 
wider audience compared to traditional campus education. 
Blended learning thus benefits from both face-to-face and 
online teaching methods. [2] 
 
In order to achieve good quality in education, it is important to 
give the students both theoretical starting points and practical 
applications in a certain area. Study visits and internships give 
students the opportunity to link theoretical knowledge to real-
life situations. In blended learning, this can be integrated into 
the whole concept. [2] 
 
3. Purpose, boundaries and methods 
 
The purpose of the pilot case was to transform the building 
engineering program from a traditional campus education 
program into an education based on the concept of blended 
learning. The goals were to improve the attractiveness, 
develop the quality, flexibility and pedagogy in education with 
the help of the education concept. 
 
Although the pilot case was limited to the building 
engineering program, the concept has already influenced other 
educational programs at Mid Sweden University. This article 
is a case study based on the practical and theoretical 
experiences of the personnel who are and have been involved 
in the pilot study and the entire building engineering program 
until today. 
 
The case study is a change project that carried out by teachers 
and researchers in the building college and the methods are 
based on an action research strategy [6].That means that 
experiences and data are collected in many different ways [2]. 
The case study is designed, analyzed and described by the 
building college which also initiated and runs the change 
project. The study is also based on other similar studies at Mid 
Sweden University and other universities [2] [3]. 
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4. Results and analysis of the process 
 
An important starting point for the pilot study and the case 
study has been to improve the attractiveness of the building 
engineering program. The primary aim was thus to increase 
the applicant pressure for the program so that the number of 
first-hand applicants exceeded the number of training sites. 
This goal was fulfilled above expectations already the first 
year.  
 
The number of first-hand applicants was in the years before 
blended learning (2008 - 2011) averaged 16 on 20 training 
sites (applicant pressure 16/20 = 0.8). In the first year (2012) 
with blended learning, the number of first-hand applicants had 
increased to 78 for 40 training places (applicant pressure 78/40 
= 2.0). The number of first-hand applicants then increased 
further to stabilized at a level clearly above 100 with applicant 
pressure (first-hand applicants / training sites) steadily above 
3.0 (see the diagrams below). 
 
 

 
 
 

 
 
 
An analysis of available data shows that of more than fifty 
admitted students to the first year of 2017, over forty students 
are still active in the third year of autumn 2019. This means 
that the program fills its forty training places up to and 
including the third year. During the years of blended learning, 
the proportion of female students in the engineering program 
has increased. The current situation in the third grade is that 
half of the students (51%) are female. It also turns out that 
women to a greater extent choose to study on distance and to a 

greater extent complete the program in comparison with male 
students (see table below). 
 

 
 
 
A structure for the program based on the previously 
established campus program was created. This structure was 
adapted for distance delivery. The communicative tools were 
initially the course platform Moodle combined with the video 
link system Adobe Connect. The latter replaced by Zoom from 
2019. 
These technical systems, which have enabled distance studies, 
have also caused the biggest problems. For the distance 
students, it is crucial that the technical systems work. Since 
the case study has been an experimental activity, the systems 
have not been robust enough to meet the needs. There has 
been lot of technical problems that has put stress on both 
teachers and students. On the other hand the results from the 
study shows that when the systems work as planned the 
blended learning concept gives very good study situation both 
for students and teachers. 
 
Using a SWOT analysis, data and experiences from the pilot 
study are categorized as strengths, weaknesses, opportunities 
or threats. [2] [3] 
 
Strengths: 
Blended learning attracts more students and allows students 
from different backgrounds to study and that provides a more 
solid base of students for the program. It also allows a more 
flexible way to allocate resources by integrating two previous 
delivery modes for the same program. The concept gives 
students better opportunities to succeed with their studies by 
offering more flexible conditions. In the case study, students 
on campus have the same access to materials and teaching as 
distance students. Blended learning thus provides a better 
study environment for all students. It however requires an 
educational idea that is rooted in the entire staff.  Another 
strength of blended learning is the ability to connect individual 
distance students to a larger student collective. It creates 
opportunities to learn with and from others through social 
interactions in a way that is difficult to achieve in online 
education alone. [2] [3] 
 
Weaknesses: 
If technology and support are poor, teaching often fails. 
Blended learning distracts the teacher's attention when 
students participate simultaneously in the classroom and 
online. The concept creates a dilemma for the teacher when it 
comes to prioritizing different groups of students. If the focus 
is on students on campus, those who are not physically present 
might be neglected. If the focus is on distance students, the 
campus students may feel neglected. A good balance can be 
difficult to achieve. Blended learning requires a well thought-
out leadership at the departmental level, which provides the 

0

50

100

150

200

2005 2010 2015 2020

First-hand applicants 

0

2

4

6

2005 2010 2015 2020

Applicant pressure (first-hand 
applicants / training sites) )

31



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, 
27 november – 28 november 2019 

right conditions for teachers to develop new methods and not 
just mix existing ones. [2] [3] 
 
Opportunities: 
New methods that benefit both campus and distance students 
are developed. Students have the opportunity to choose a more 
flexible learning environment and study more on their own 
terms. The teacher's college engages in teaching and develops 
both teaching methods and pedagogy. Students learn more and 
better as they gain access to more flexible studies. It is cheaper 
and easier to hire high quality external guest lecturers. 
Opportunities for study visits that link theoretical aspects of 
the education to more practical applications are important. 
Students on study visits and field studies have the opportunity 
to communicate with each other and teachers through video 
conferencing systems available in mobile devices. [2] [3] 
 
Threats: 
The infrastructure for the technology and support needed may 
be too weak. Teachers' pedagogy is not always adequately 
adapted. Technical skills needed to manage the new learning 
environment might be too poor. If integration between campus 
and distance education fails, teachers and students may be 
disappointed as expectations are not met. If there are 
insufficient resources to plan and implement the education in 
the appropriate way, the workload for the teachers increases 
and leads to a poor work environment. [2] [3] 
 
5. Discussion and conclusions 
So far, the results of the project show that integration of 
campus-based courses with distance courses works well. The 
quality of the education has improved by adapting to different 
students' conditions and requirements. The attraction for the 
program has increased and many well-qualified motivated 
students that do not have the opportunity to move can do their 
studies from home and still be involved in the campus 
classroom. The proportion of female students has increased 
and at present accounts for half of students in the higher 
grades. The study situation for campus students has also been 
improved as all distance tools are also available to them. [2] 
[3] 
Blended learning involves the development of new 
educational methods and not just new ways of using 
technology. Leadership at the institution or even at the 
university level is important in providing the right conditions, 
technology and support to the teachers to develop themselves 
and their teaching. [2] 
Due to the extensive contact and discussions with the students 
in the change process, a good foundation is laid for quality 
development. The teachers who developed the original 
campus-based courses have been deeply involved in the 
development of the new, flexible courses, which also 
guarantees high-quality course content [3]. 
There are many points to consider when designing courses in a 
blended learning concept for an entire program. All courses 
must be adapted for distance education and all course material 
must be available online. However, campus students still 
expect to meet their teachers face to face regularly, even 
though all course material is available on the web. All 
meetings must include meaningful activities for both students 

and teachers. Such meetings may include, for example, math 
workshops, in-depth studies of difficult topics, presentation of 
group assignments, auditing and of course the opportunity to 
ask questions. [3] 
The conclusion of the case study is that with the right 
conditions, investing in blended learning for an entire 
educational program can be very successful. 
 
6. References 
[1] Bloom, B.S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. 
Handbook 1: Cognitive Domain.  
[2] Barthelson, M., Myringer, B-M., Lindberg, O. (2013). 
Experiences on Blended Learning as an approach in higher 
education. Paper presented at EDEN Oslo June 2013.  
[3] Mikaelsson, L-Å., Nykvist, B. (2004). Flexible 
Engineering Education. Paper presented at IACEE Tokyo 
May 2004.  
[4] Myringer, B., Wigforss, E. (2002). Guide för nätbaserad 
distansutbildning vid högskola och universitet. FoV rapport nr 
3. (In Swedish)  
[5] Salmon, G., (2000). E-Moderation, The key to teaching 
and learning online. Kogan Page, London.   
[6] Gustavsen, B. (2014). Social impact and justification of 
action research knowledge. Action Research 2014 12:339. 
[7]  Singh, H., Reed, C. (2001). A White Paper: Achieving 
Success with Blended Learning. Centra Software. 
[8] Mikaelsson, L-Å.  Barthelson, M. Hermansson, F., 
Jonasson, J., Widmark, S., Nilsson, N., Lindgren, Å. (2015). 
Blended Learning in Building Engineering Education. The 
Future of Education, Florence June 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, 
27 november – 28 november 2019 

� 
Sammanfattning—Vi har utvecklat ett verktyg som 

automatiskt analyserar ett lärosätes alla kursplaner. Verktyget 
kontrollerar att alla delar i kursplanen som ska finnas med 
verkligen finns med, att kursplanen finns både på svenska och 
engelska, att lärandemålen är korrekt utformade, med mera. 
Lärandemålens inplacering i Blooms reviderade taxonomi 
analyseras också. Det kan även söka fram alla kurser som har 
inslag av till exempel hållbarhetsaspekter eller forsknings-
anknutna aktiviteter eller lärandemål. 

Ett lärosäte eller en fakultet kan använda analysverktyget för 
att kunna ha koll på att alla kursplaner håller tillräckligt hög 
kvalitet och för att snabbt kunna identifiera vilka kursplaner 
som behöver förbättras. 

I detta bidrag beskriver vi hur verktyget fungerar, ger några 
resultat av verktygets analys av KTH:s över två tusen 
kursplaner och diskuterar vilken potential och vilka brister det 
har. 
 

Nyckelord—Blooms reviderade taxonomi, kursplaner, 
kvalitetsgranskning, lärandemål, naturligtspråkbehandling 
 

I. INTRODUKTION 
URSPLANEN är ett mycket viktigt dokument som defi-
nierar kursens nivå, storlek, lärandemål, 

behörighetskrav och examinationsform (Högskole-
förordningen SFS 1993:100). Den är ett juridiskt bindande 
dokument, som både kursens studenter och lärare måste följa 
(UKÄ, 2017). Lärandemålen i kursplanen är särskilt viktiga, 
för de ska vara konstruktivt länkade med kursens aktiviteter 
och examination och utgöra ett centralt verktyg för den 
pedagogiska utvecklingen (Biggs & Tang, 2011). Om kursen 
ingår i ett program ska dessutom lärandemålen länka till 
programmålen, enligt den målbaserade och studentcentrerade 
syn på utbildning som infördes i Europa med 
Bolognaprocessen (ENQA, 2015). Lärosätets kvalitetssystem 
ska säkerställa att studenterna når de uppsatta lärandemålen, 
vilket utvärderas av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. 
Dessutom kontrollerar UKÄ genom stickprov att 
kursplanerna är korrekta enligt högskoleförordningen och 
lärosätets egna regler (UKÄ, 2018). 

Ett lärosäte ger många kurser och har därför hand om 
många kursplaner; KTH ger till exempel i år över 2 000 
kurser på grundnivå och avancerad nivå. Att manuellt gå 
igenom alla dessa för att kontrollera att alla kursplaner 
uppfyller lärosätets kvalitetskrav är ett enormt arbete.  Den 
största tidigare genomgången av svenska kursplaner är 
förmodligen den som gjordes av Göteborgs universitets 
studentkårer med manuellt arbete och omfattande omkring 
360 kursplaner (Dackling & Raninen, 2010/2011).  För att 
kunna automatisera arbetet krävs dels att kursplanerna kan 
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laddas ned elektroniskt och dels ett system som kan analysera 
naturligt språk. Såvitt vi känner till existerar bara två 
språkteknologiska system för sådan kursplansanalys, ett 
system utvecklat av detta bidrags andraförfattare inom ett 
examensarbete vid KTH (Lindberg, 2017) och ett system vid 
Curtin University i Australien (von Konsky, Huband, & 
Gibson, 2018). Båda systemen använder ordklassanalys för 
att kunna identifiera lärandemålens nivåer enligt den i 
pedagogiska sammanhang ofta använda Blooms reviderade 
taxonomi (Krathwohl, 2002). 

KTH-systemet har vidareutvecklats och använts för att 
analysera KTH:s kursplaner.  
Preliminära resultat presenterades på konferensen NU2018 
(Kann & Lindberg 2018). 

II. ANALYSVERKTYGETS UTFORMNING 
Vårt utvecklade system laddar ner och analyserar 

kursplaner automatiskt och kan kontrollera om de uppfyller 
uppställda krav och om lärandemålen är ordentligt 
formulerade. Systemet kan på några få minuter söka upp och 
analysera KTH:s samtliga aktiva kursers kursplaner. Detta 
kan användas till att ge en bild av hur stor del av kursplanerna 
som är tillräckligt bra och plocka fram de kursplaner som är i 
störst behov av förbättring. Med vårt system kan obegränsat 
antal kursplaner analyseras. 

Systemet hämtar både den svenska och engelska versionen 
av varje kursplan från KTH:s kursplansdatabas Kopps, 
kontrollerar språket, extraherar kursplanens olika delar och 
analyserar dessa med språkteknologiska metoder. Systemet 
använder bland annat lemmatisering och ordklasstaggning 
med hjälp av Granska (Kann, 2010). Totalt 21 stycken 
kvalitetsvariabler undersöks i varje kursplan, se tabell I. Med 
hjälp av värdena på dessa variabler avgörs hur väl kursplanen 
uppfyller följande fyra kravuppsättningar: 

 
1. Högskoleförordningens krav (variablerna 1-3 är 

uppfyllda, variabel 16 har värdet svenska) (SFS 
1993:100) 

2. SUHF:s rekommendationer (variablerna 1-4, 7-8, 11-12 
är uppfyllda, variabel 16 har värdet svenska, variabel 19 
är större än noll) (SUHF, 2011) 

3. KTH:s lokala riktlinjer (variablerna 1-5, 7-8, 11-15 är 
uppfyllda, variabel 16 är både svenska och engelska) 
(KTH, 2019) 

4. ESG:s riktlinjer om konstruktivt länkade lärandemål 
(variablerna 19 är större än 0 och variablerna 19 och 20 
har samma värde) (ENQA, 2015) 

 

 
 

Automatisk analys av kursplaner 
Viggo Kann och Joakim Lindberg 

K

33



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, 
27 november – 28 november 2019 

För lärandemålen i kursplanen görs en särskilt grundlig 
analys. Systemet kontrollerar att lärandemålens språkliga 
struktur indikerar att de är studentcentrerade, resultat-
orienterade och examinerbara. Dessutom uppskattas varje 
lärandemåls nivå i Blooms reviderade taxonomi med hjälp av 
vilka aktiva verb som används i målformuleringen. För att 
kunna klassificera lärandemålen har vi tagit fram en lista med 
samtliga 407 aktiva svenska verb som förekommer i KTH-
kursplanerna och länkat varje verb till nivå i Blooms 
reviderade taxonomi. Vid länkningen har vi använt diverse 
listor med nivåplacerade verb på svenska och engelska. Ett 
exempel är listan från Kursverkstaden på kursutveckling.se: 
www.kursutveckling.se/kursverkstaden/docs/Aktiva_verb_1.pdf 
För en fullständig förteckning över dessa listor, se Lindberg 
(2017).  

Vissa verb kan förekomma på flera olika nivåer i 
taxonomin. Dessa verb har vi placerat på den nivå som de 
oftast förekommer på. Verktyget slår upp i listan vilka nivåer 
verben i lärandemålet är placerade på och väljer den högsta 
av dessa som lärandemålets nivå. Till exempel förekommer 
tre aktiva verb i lärandemålet ”Efter godkänd kurs ska 
studenten kunna identifiera, diskutera och kritiskt värdera 
energi och hållbarhetsrelaterade frågeställningar i dagens 
samhälle”, där identifiera ligger på nivå 0, diskutera på nivå 
1 och värdera på nivå 4; därför placerar verktyget 
lärandemålet på nivå 4. 

Figur 1 visar hur verktyget genomför kursplansanalysen 
från början till slut. 

Verktyget kan också användas för att hitta alla kurser som 
har lärandemål (eller kursinnehåll, examination eller annan 
del av kursplanen) som visar att kursen har 
forskningsanknytning, arbetslivsanknytning, har inslag av 
hållbar utveckling eller etik. 

III. RESULTAT 
Listan över samtliga 407 aktiva verb som används i KTH:s 

lärandemål är i sig ett värdefullt resultat av vårt arbete. Den 
finns fritt tillgänglig på webben på webbadressen 
http://www.nada.kth.se/~viggo/Bloomverb/  
Listan kan till exempel användas som inspiration för lärare 
som ska formulera lärandemål eller målrelaterade 
betygskriterier.  

A. KTH:s kursplaners kvalitet  
Verktyget har använts för att analysera KTH:s kursplaner 

för samtliga kurser på grundnivå och avancerad nivå som ges 
läsåret 2019/2020. Andelen kursplaner som uppfyller de fyra 
kravuppsättningarna ovan har tagits fram. Det är 94 procent 
av de totalt 2 040 kursplanerna som uppfyller alla högskole-
förordningens krav, 90 procent som uppfyller SUHF:s 
rekommendationer, 84 procent som uppfyller KTH:s lokala 
riktlinjer och 64 procent som helt uppfyller ESG:s riktlinjer 
om resultatorienterade och examinerbara lärandemål. Vi har 
även undersökt vad det är som gör att inte alla kurser 
uppfyller kraven. 100 kursplaner (5 procent) finns endast i 
engelsk version, vilket ingen av kravuppsättningarna tillåter. 
158 kurser saknar engelsk version av kursplanen, vilket 
KTH:s riktlinjer kräver. Sju kursplaner saknar kursinnehåll 
och 54 saknar lärandemål. Brister i läramdemålen analyseras 
härnäst, i större detalj. 

B. Analys av lärandemålen i KTH:s kursplaner 
De 2 040 kursplanerna innehåller 11 200 lärandemål, vilket 

innebär 5,5 mål per kursplan i genomsnitt. Av målen är 92% 
resultatorienterade, examinerbara och innehåller minst ett 
aktivt verb. De fem vanligaste aktiva verben i KTH:s 
lärandemål är beskriva, använda, analysera, redogöra och 
förklara, som vart och ett förekommer i ungefär tio procent 
av lärandemålen. Som jämförelse kan nämnas de fem 
vanligaste aktiva verben vid Curtin University: research, 
design, practice, use och work (von Konsky et al., 2018).  

Med hjälp av listan över aktiva verb har verktyget gjort ett 
försök att automatiskt nivåplacera varje lärandemål enligt 
Blooms reviderade taxonomi, se tabell II. 

År 2017 beslutade KTH:s rektor att från och med läsåret 
2020/2021 ska alla lärandemål vara resultatorienterade och 

TABELL I 
KVALITETSVARIABLER SOM TAS FRAM FÖR VARJE ANALYSERAD KURSPLAN 

1. Kursens utbildningsnivå angiven på korrekt sätt 
2. Antal högskolepoäng angivet på korrekt sätt 
3. Lärandemål angivna 
4. Kursens namn angivet på svenska respektive 

engelska 
5. Kursens kod angiven 
6. Kursgivande avdelning angiven 
7. Datum för när kursplanen börjar gälla angivet 
8. Kursinnehåll angivet 
9. Kurslitteratur angiven 
10. Undervisningsspråket angivet på korrekt sätt 
11. Kursens betygsskala angiven på korrekt sätt 
12. Examinationsmoduler i Ladok angivna 
13. Kommentar till examination angiven 
14. Övriga krav för slutbetyg angivna 
15. Etiskt förhållningssätt angivet 
16. Vilket språk (svenska och eller engelska) 

kursplanen är skriven på 
17. Särskild behörighet angiven 
18. Huvudområde för kursen angivet 
19. Antal lärandemål 
20. Antal lärandemål som är skrivna 

resultatorienterat och examinerbart 
21. Bloomnivå för lärandemålen 

 

Figur 1.  Hur verktyget analyserar kursplaner. 
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examinerbara, och målrelaterade betygskriterier ska finnas 
för alla kurser. Ett informations- och utvecklingsarbete pågår 
därför (Kann & Havtun, 2019). För att undersöka om detta 
arbete har börjat ge resultat har vi jämfört analyserna av 
lärandemålen i kursplanerna för läsåren 2017/2018 och 
2019/2020, se figur 2. Medelvärdet för antalet lärandemål per 
kurs minskade från 6,3 till 5,5 mellan 2017/2018 och 
2019/2020.  

IV. DISKUSSION 
En automatisk granskning av en enskild kursplan blir inte 

helt säkert korrekt - det är möjligt att lura analysatorn så att 
den godkänner en usel kursplan genom att skriva den på ett 
speciellt (men onormalt) sätt. Verktyget ger troligen dock en 
korrekt helhetsbild och upptäcker snabbt kursplaner som 
brister i någon kvalitetsvariabel. Det kan alltså inte helt 
ersätta mänsklig granskning, utan ska ses som ett hjälpmedel 
med vilket arbetet att manuellt granska kursplanerna blir 
överkomligt, eftersom så mycket som möjligt av sållningen 
och den ytliga granskningen har automatiserats. 

Verktyget har under våren 2019 använts framgångsrikt på 
KTH för att identifiera kursplaner som saknar svensk eller 
engelsk version och kommunicera detta till den studierektor 
som är ansvarig. 

Det går att se att informations- och utvecklingsarbetet för 
lärandemål och målrelaterade betygskriterier har börjat ge 
resultat i kursplanerna. I figur 2 framgår att andelen kurser 

som har lärandemål som helt och hållet är resultatorienterade 
och examinerbara har växt mellan läsåren 2017/2018 och 
2019/2020. När målrelaterade betygskriterier ska införas i en 
kurs är det vanligt att antalet lärandemål behöver minskas, 
vilket kan förklara minskningen av medelvärdet för antalet 
lärandemål per kurs från 6,3 till 5,5 under samma period. 
Antalet lärandemål i den kursplan som har flest mål har 
minskat från 46 till 23. 

Man kan spekulera i varför andelarna kursmål på 
Bloomnivåerna apply och create är högre för KTH än för 
Curtin University i tabell II medan andelarna för analyze och 
evaluate är lägre. En möjlig förklaring är att KTH är ett 
tekniskt universitet medan Curtin är ett brett universitet med 
flera fakulteter. 

Kategoriseringen i Bloomnivåer behöver naturligtvis tas 
med en nypa salt. Varje verb är i listan inplacerat på en nivå, 
vilket gör att alla lärandemål som använder samma verb 
kommer att kategoriseras på samma nivå, även om verbet i 
verkligheten kan beskriva färdigheter på olika nivåer. I tabell 
III ges exempel på tre lärandemål på olika nivå där verbet 
välja ingår. I listan är välja kategoriserat på nivån analyze, 
varför verktyget kommer att  placera de båda första exemplen 
på denna nivå. Eftersom motivera är kategoriserat på nivån 
evaluate kommer dock det sista exemplet ändå att bli korrekt 
placerat av verktyget. Då ett lärandemål vanligen innehåller 
flera aktiva verb (det är i genomsnitt två aktiva verb per 
lärandemål) blir ofta nivåplaceringen korrekt även om något 
av de ingående verben skulle vara kategoriserat på en lägre 
nivå än det används på i det aktuella lärandemålet. 

Verktygets funktion att hitta vilka kursplaner som har 
inslag av hållbar utveckling har använts i KTH:s arbete med 
hållbar utveckling på central nivå (en tredjedel av kurserna 
visade sig ha något inslag av hållbar utveckling). 
Motsvarande funktion för att hitta kursplaner med inslag av 
forskningsanknytning, arbetslivsanknytning respektive etik 
har använts av forskare på KTH. Denna funktion skulle också 
kunna användas för att gruppera kurser med liknande 
kursinnehåll (möjliga överlapp), liknande lärandemål eller 
liknande examinationsformer genom att man kopplar på 
någon standardalgoritm för textklustring.  

Vi kan konstatera att automatisk analys av kursplaner är 
möjligt att göra och att vi på det sättet snabbt kan få en bild 

TABELL II 
NIVÅER I BLOOMS REVIDERADE TAXONOMI 

Nivå Vanligaste aktiva verb Andel av 
verben i 
listan 

Andel av 
lärandemålen 
vid KTH 

Andel vid 
Curtin 
University 

5. Create utveckla, planera, formulera, skapa 16 % 22 % 21 % 

4. Evaluate utvärdera, bedöma, reflektera, jämföra 16 % 17 % 22 % 

3. Analyze analysera, välja, granska, undersöka 14 % 9 % 20 % 

2. Apply använda, tillämpa, lösa, genomföra 34 % 29 % 25 % 

1. Comprehend beskriva, redogöra, förklara, diskutera 13 % 19 % 12 % 

0. Remember identifiera, presentera, delta, dokumentera 7 % 4 % 1 % 
 
De sex Bloomnivåerna, vanligaste verben i KTH-kursplaner på varje nivå, andelen verb på varje nivå och andelen av lärandemålen som placerats på varje 
nivå. Som jämförelse ges motsvarande andelar för Curtin University i Australien (von Konsky et al., 2018). 

Figur 2.  Jämförelse mellan andelen kurser på olika kvalitetsnivå för 
lärandemålen på KTH läsåren 2017/2018 och 2019/2020. 

35



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, 
27 november – 28 november 2019 

av hur kursplanerna uppfyller uppställda kvalitetskrav. Det 
går dessutom att automatiskt identifiera vilka kursplaner som 
behöver åtgärdas och vilka kurser som har inslag av 
exempelvis hållbar utveckling. 

För att verktyget ska kunna användas vid ett annat lärosäte 
krävs att det modifieras så att det kan hantera det format som 
används av det aktuella lärosätets kursplansdatabas. Vi har 
valt kvalitetsvariabler utifrån kraven i ESG, 
högskoleförordningen, SUHF:s rekommendationer och 
KTH:s regelverk, men det går förstås att analysera 
kursplanerna efter andra kravlistor. Den som är intresserad av 
att använda verktyget kan kontakta förstaförfattaren för att få 
programkoden, som är skriven i Java. 
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Abstract— Syftet med den här artikeln är att utforska en ’design 
spine’, en ryggrad av designprojektkurser, som ett ramverk för att 
utveckla studenters professionella, personliga, tvärvetenskapliga, 
normkritiska, etiska och sociala kompetenser samt för att göra 
ingenjörsutbildning mer attraktivt och inkluderande. Artikeln bygger 
på litteraturstudier om design och inkludering, en omvärldsanalys av 
designbaserat lärande, samt intervjuer med studenter på utbildningen 
Teknisk design LTU för att utveckla förståelse för deras upplevelser 
av attraktivitet och inkludering i utbildningen. Det finns en mängd 
drivkrafter till förändring av högre utbildning, industrins behov av 
personer som kan tillämpa användarcentrerad innovation och agila 
metoder, snabb teknisk utveckling, informationsöverflöd och 
föränderlig arbetsmarknad, där initiativ som ex. CDIO och ABET 
syftar till att alternativa utbildningsformer. Ett designbaserat lärande 
omfattar ofta ett medskapande med andra personer och att lära genom 
att delta i sammanhang och aktiviteter som studenterna annars inte 
skulle kommit i kontakt med. Allt fler universitet och högskolor 
använder sig av design thinking som en metod för att utveckla 
studenters kunskaper och förmågor i vad som kan beskrivas som ett 
designbaserat lärande. Efterfrågan av studenter som kan arbeta utifrån 
designtänkande kommer från näringsliv och organisationer. Behovet 
av designtänkande för framtidens ingenjörer kan beskrivas som att 
alltför många ingenjörsområden fokuserar på ett nuläge och 
inkrementell utveckling, men för att skapa kraftfulla och effektiva 
framtida lösningar bör fokus istället vara att utbilda personer som kan 
ställa frågor, experimentera, prototypa och samarbeta med en mängd 
olika intressenter. En slutsats är att implementeringen av en ’design 
spine’ har möjlighet att bidra till en utveckling av ingenjörsutbildingar, 
bort från uppdelning i teori och praktik mot en mer integrerad 
utbildning. En ’design spine’ skulle även bidra till att studenterna 
tränar och får erfarenhet av en mängd projekt och ges möjlighet att 
utveckla och öva den betydelsefulla designkomptensen vid flera 
tillfällen. 
 

Index Terms—Design, design thinking, design spine, inkluderande 
och attraktiv ingenjörsutbildning 
 

I. INTRODUKTION 
OKUS i den här artikeln är att utforska en s.k. ’design 
spine’ som ett tänkbart ramverk för att utveckla 

studenters förmågor att ta sig an framtidens komplexa problem 
samt att göra ingenjörsutbildning mer inkluderande och 
attraktivt för olika studentgrupper. De huvudsakliga frågor som 
utforskas är vad en ’design spine’ skulle bidra med och hur kan 
det kan implementeras i ingenjörsutbildning.  

Idag är det närmast en självklarhet att människor använder 
teknik på olika sätt i vardagen, samtidigt som 
ingenjörsutbildningar inte längre är så attraktiva som de borde 
vara. Enligt SCBs beräkningar kommer det att saknas ca 50 
000 ingenjörsutbildade år 2030 [1]. En orsak kan vara att det 
inte finns en tydlig bild av ingenjören, dvs. den eller de 
personer som utvecklat de produkter, system eller den teknik 
som idag finns nästan överallt omkring oss dagligen [2]. Det 
finns även en föreställning om ingenjörsyrket som något för 
män vilket kan bidra till att en del kvinnor inte ser det som 
attraktivt [3]. 

Det finns idag många drivkrafter till förändring av högre 
utbildning. En är att den sägs stå inför en mängd utmaningar, 
där inte minst den snabba tekniska utvecklingen, 
informationsöverflöd och en arbetsmarknad i ständig 
förändring är något som universiteten behöver möta på ett 
strategiskt plan [4]. Det kan exempelvis innebära alternativ till 
den mer traditionella utbildningsformen med i huvudsak 
teoretiska kurser [5]. Det finns en mängd initiativ för att 
åstadkomma förändring av ingenjörsutbildning. Exempel är 
CDIO, ett ramverk som initierades utifrån industrins behov av 
personer som praktiskt kan tillämpa sina kunskaper och 
förmågor [6]. Ett annat är ABET som ackrediterar 
universitetsutbildningar inom STEM [7]. Kriterierna inom 
ABET sägs medföra ett ökat fokus på att utveckla muntliga och 
skriftliga förmågor, samarbetsförmågor samt lärare som 
engagerat sig i att utveckla och införa aktiva lärupplevelser 
såsom grupparbeten och projekt [8]. Behov av förändring av 
ingenjörsutbildning beskrivs som mer professionella, 
personliga, tvärvetenskapliga, etiska och sociala förmågor [8] 
[7] [9]. 

Ingenjörsutbildning kan kort sägas handla om att utbilda 
studenter som kan ta sig an framtidens utmaningar både 
gällande teknik och samhälle i stort, där varje ingenjörsdisciplin 
ursprungligen formades som svar på behov av de kunskaper och 
förmågor som var nödvändiga för samhällets utveckling [10]. 
Ett förändrat näringsliv och en förändring av yrkesmässigt 
ansvar och uppgifter för dagens ingenjörer har dock påkallat ett 
behov av utexaminerade studenter som har en kombination av 
professionella och tekniska förmågor [11] [12]. Det finns även 
en snedfördelning i vem som attraheras av olika 
ingenjörsutbildningar. Snedfördelning i utbildningar kan ses 
som ett problem i flera nivåer: för individer som missar 
möjlighet till utveckling och självförverkligande, för universitet 
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och högskolor som missar potentiella begåvande studenter och 
forskare och för arbetsgivare som går miste om möjligheten att 
rekrytera bland en mångfald av personer med bäst 
förutsättningar och fallenhet [13]. 

Enkelt uttryckt kan ingenjörsutbildning i bred bemärkelse 
delas in i två olika paradigm: dels den tekniskt rationella 
ingenjörsvetenskapen som utgår från krav och funktion och dels 
den reflekterande designpraktiken som utgår från behov och 
användarupplevelse [14]. En utgångspunkt i den här artikeln är 
att dessa två paradigm representerar olika sätt att ta sig an 
lärande, problemlösning och utvecklingsarbete, att de på olika 
sätt bidrar till nytänkande och innovation, och även att 
paradigmen i sig attraherar olika studentgrupper exempelvis i 
form av kvinnor och män.  

Artikeln bygger på litteraturstudier kring design + design 
thinking, genus + jämställdhet + normkritik, en begränsad 
omvärldsanalys av designbaserat lärande baserat på sökorden 
design spine, education, samt en intervjustudie med studenter i 
utbildningen Teknisk design LTU [15]. Intervjuerna syftade till 
att utveckla förståelse för deras upplevelser av attraktivitet och 
inkludering i utbildningen och dess kurser samt deras 
upplevelse av kompetenser de utvecklat under utbildningen. 

II. DESIGN 
En utgångspunkt i denna artikel är att design borde vara en 

karakteristisk kompetens för en ingenjör. Det sägs exempelvis 
att ingenjörsutbildning ska bidra till att utbilda studenter som 
kan designa effektiva lösningar som möter samhällets behov 
[5]. Inom CDIO ramverket påtalas vikten av att utbilda 
ingenjörer som kan conceive-design-implement-operate [6]. 
Trots detta är det få inom ingenjörsutbildning som tycks kunna 
artikulera vad kompetensen att designa faktiskt innebär [16]. 

Design förknippas ibland felaktigt endast med färg och form 
men innefattar egentligen så mycket mer. Design omfattar 
gestaltning, funktion, tillverkning och i slutändan det värde, och 
den upplevelse, lösningen bidrar till användaren [17]. I detta 
perspektiv är kärnan i designprocessen att genom att. identifiera 
användarbehov, gestalta, prototypa och testa nå insikter som 
informerar designprocessen och i slutändan resulterar i en 
lösning som löser ett problem på ett välgörande, attraktivt, 
inkluderande och meningsfullt vis.  

Inom designområdet finns en mängd riktningar som 
använder sig av begreppet design och processen att designa på 
olika sätt. Design kan exempelvis ses som skapande av 
artefakter, vilket kan länkas till Simons beskrivning av en 
’Science of the artificial’ [18]. Simon såg aktiviteten att designa 
som en kognitiv process, omfattande kreativt tänkande kring 
problem som resulterar i lösningar. Simon menade att detta 
kräver en process som istället för att utgå från hur saker och ting 
är (what is), kreativt utforskar hur det skulle kunna vara (what 
if).  

Schön [19] motsatte sig den tekniskt-rationella paradigmet 
och menade att även om Simon ansåg sig fylla gapet mellan 
naturvetenskap och en designpraktik med en ’science of design’ 
kan den endast appliceras på välformulerade problem som har 
extraherats från situationens komplexitet. Schön beskrev 

istället design som en reflektiv praktik. Han ansåg att den 
reflekterande processen kring artefakten och dess användning i 
en viss kontext, leder till iterationer och vidareutveckling och 
även designerns ökade förståelse och kunskap om vad 
lösningen behöver klara av [20].  

Design kan även ses som problemlösning, vilket kan härledas 
till Rittel och Webber’s  beskrivning av ’wicked problems’ [21] 
och hur de kan bemötas. Ett ’wicked problem’ är enligt dem ett 
komplext problem som har många beroenden, ofullständig eller 
motsägande information och föränderliga förhållanden. 
Buchanan kopplar detta till ett behov av att förstå problemet i 
sin kontext, genom användarens perspektiv, för att kunna 
utveckla lösningar med värde [22]. Designproblem beskrivs till 
sin natur kräva en kombination av konvergent och divergent 
tänkande, då inte finns ett reellt samband mellan behov, krav 
och intentioner och en viss form på en produkt eller dess 
användning utan förståelsen behöver utvecklas via en mängd 
iterationer [23].  

Ytterligare en riktning är den som ser design som en i 
huvudsak meningsskapande aktivitet, där exempelvis Cross, 
[24], Lawson [25], Norman [26] och Krippendorff [27] på 
varierande sätt beskriver olika metoder för att observera vad 
designers gör eller hur användare interagerar med produkter 
som insikter för att utveckla både mer meningsfulla processer 
och produkter.  

God design beskrivs som självklar och enkel [28], vilket 
kanske är anledningen till att det är så svårt att åstadkomma. 
Det finns ingen fördefinierad modell eller vissa aktiviteter som 
garanterar god användarupplevelse, teknisk potential och 
ekonomisk framgång. Design anses även av den anledningen 
vara ett av de svåraste ämnena att lära ut  [29]. Att lära genom 
design beskrivs dock som en god pedagogik för kunskapande 
[30], eftersom det omfattar möjligheten att arbeta med 
komplexa uppgifter inom ett reellt och meningsfullt 
sammanhang [31]. 

Designprocessen är som tidigare nämnts till sin natur iterativ, 
där lösningar skapas via utforskande med stöd i skisser och 
materiella prototyper och genom att idéer formuleras och 
omformuleras i flera iterativa cykler [20]. Ett designbaserat 
lärande omfattar ofta ett medskapande med andra personer och 
att lära genom att delta i sammanhang och aktiviteter som 
studenterna annars inte skulle kommit i kontakt med. Det 
innebär ett socialt lärande som även utmanar vem som kan bidra 
till och med kunskap i olika sammanhang [32].   

Lärarrollen i designbaserat lärande är generellt att fungera 
som handledare, organisatör och för support under arbetets 
gång, exempelvis genom att skapa en atmosfär som uppmuntrar 
studenterna att testa och utforska. Thomas och Brown menar att 
en sådan lärprocess även kan innebära att studenterna är 
experter eller lärare under processen, samt att mångfalden av 
olika personer, erfarenheter, bakgrund och kunskaper bidrar till 
teamets styrka och framgång [32]. Designstudenten får 
vanligen ägna en mängd energi åt att förstå vissa aspekter som 
en erfaren designer vanligen har internaliserat till det som 
beskrivs som lärt och erfaret ’tacit kunnande’ [33]. Det finns 
dock stöd för hur en designpedagogik kan implementeras, 
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exempelvis genom att gradvis bygga upp studenternas 
kunskaper och erfarenheter genom att ge dem principer att 
arbeta efter och aktiviteter att ta sig an i projektform.  Drefys 
menar att expertis kan nås genom progression utifrån en 
femstegs-modell som går från novis där läraren förbereder 
projekt med väl avgränsade och hanterbara delar samt stödjer 
processen med steg-för-steginstruktioner, till expertis, där 
studenten utvecklat förmåga att göra mer subtila val och 
bedömningar vilket kräver erfarenhet från en mängd projekt 
och genomföranden [34]. I expertissteget ska studenten även 
kunna inse konsekvenser av olika val och motivera dem. En 
sådan taxonomi för lärande kan stödja lärare i utformning av 
designbaserade projekt samt utformning av kriterier för vilken 
kompetens studenten ska visa från första till sista kursen i 
utbildningen. 

 

III. EN MODELL FÖR DESIGNTÄNKANDE 
Design thinking (DT) är en modell bestående av en 

kombination av metoder från både ingenjörs- och 
designområdet, kombinerat med idéer från konst, verktyg från 
samhällskunskapen och insikter från affärsvärlden [35]. Brown 
beskriver DT som en systematisk process med människan i 
centrum som syftar till att skapa värde i användarupplevelsen 
och samtidigt skapa tekniskt möjliga och ekonomiskt 
livskraftiga lösningar [35]. Organisationer implementerar idag 
DT för att skapa nya produkter och tjänster med ökat värde [36] 
[37] (Ordanini & Parasuraman, 2011), samt för att anamma en 
kontinuerlig innovationsstrategi [38]. 

Allt fler universitet och högskolor använder sig av design 
thinking som en metod för att utveckla studenters kunskaper 
och förmågor i vad som kan beskrivas som ett designbaserat 
lärande. Efterfrågan av studenter som kan arbeta utifrån 
designtänkande kommer från näringsliv och organisationer 
[36]. Behovet av designtänkande för framtidens ingenjörer kan 
beskrivas som att alltför många ingenjörsområden fokuserar på 
ett nuläge och inkrementell utveckling, men för att skapa 
kraftfulla och effektiva framtida lösningar bör fokus vara att 
utbilda personer som kan ställa frågor, experimentera, 
prototypa och samarbeta med en mängd olika intressenter [35]. 
Motiven för designtänkande i ingenjörsutbildning kan därmed 
sammanfattas som behov av ökad kreativitet och innovation, 
behov av mer prövande och utforskande tillvägagångssätt samt 
ökad förståelse för, och förmåga att anta, komplexitet, vidare 
utvecklat i kommande stycken.  

Design thinking är kreativt och innovativt genom att det 
omfattar utvecklandet av radikalt nya lösningar. Det är inte 
längre nog att sikta mot att bli lite bättre enligt en Six Sigma 
modell eller liknande, designtänkande syftar snarare mot 
radikal än inkrementell innovation [36]. För att skapa något nytt 
krävs utveckling av ny kunskap och lärande inom en rad 
områden, ofta i dialog med en mängd andra personer [39]. Det 
kräver ett kritiskt förhållningssätt av att analysera och att 
syntetisera ny kunskap till nya kreativa lösningar [40].  

Designtänkande innebär ett prövande förhållningssätt, 
eftersom iterationer av idéer, prototyper och tester innebär 

vidareutveckling i flera steg [39]. Iterationerna innebär därmed 
en kontinuerlig utforskning av alternativ och deras 
representation och därmed en fördjupad förståelse av både 
problem och lösningar. Den prövande metodologin i DT 
innebär en omformulering av lärandemål, där exempelvis 
prestanda, produktivitet och kortsiktighet väljs bort till förmån 
för utveckling av kompetenser som att lära genom misstag, 
långsiktiga mål, reflektion, samarbete, möjlighetssökande, 
experimenterande och utforskning med stöd av agila metoder 
[36]. 

En utgångspunkt i DT-modellen är aktiviteter där 
interdisciplinära team tar sig an olika problem-orienterade 
aktiviteter genom att först utveckla empati för användaren och 
hens situation [16]. Det innebär observationer och olika former 
av etnografisk utforskning genom att se, lyssna, diskutera och 
söka förståelse [36]. Det i sin tur bidrar till tidigare beskrivna 
behov för ingenjörsutbildning som ökat behov av 
professionella, personliga, tvärvetenskapliga, etiska och sociala 
förmågor [8] [7] [9]. 

Design thinking är komplext i och med utveckling av empati 
för användaren, förståelse för kontexten och utveckling och test 
av möjliga representationer leder vidare i banor som inte kan 
förutses i förväg [22]. DT kan sägas använda olika strategier 
från olika områden som exempelvis dekonstruktion [41] eller 
hierarkisk de-komposition [18] eller djup förståelse för 
designsituationen [42] för att möta komplexiteten på ett 
konstruktivt vis. Brown beskriver själva syftet med design 
thinking som att komma på lösningar till riktigt komplexa 
problem, genom att lära individer att bli förändringsbenägna 
personer som älskar att ta på sig nya utmaningar [35]. Brown 
påtalar även att människor inte föds till kreativa problemlösare, 
de måste lära och lära om genom att ständigt pröva nya saker 
och genom att lära av varandra [35]. En viktig aspekt i 
designtänkande är därmed betoningen på användarens 
upplevelse, vilket bär en betydelsefull skillnad mot traditionell 
ingenjörspraktiks fokus på teknikens funktion. Det innebär i sin 
tur en systemapproach där flera discipliner behöver finnas med 
för att uppnå innovationen [35]. 

Utley  betonar att DT inte bör vara en rigid stabil modell utan 
är tänkt att kunna omformas för olika ändamål [43]. 
Tillvägagångssättet inom design thinking innebär ett 
gemensamt språk vilket medger möjligheten att fokusera på hur 
något görs och en förståelse av varför, snarare än av vad som 
görs [43]. Nyckeln till design thinking är därmed inte modellen 
i sig, utan att utveckla studenternas kunskap och förmågor att 
agera med mod, handlingsfrihet och kreativt självförtroende 
[43]. 

IV. INKLUDERANDE INGENJÖRSUTBILDNING 
Det har under årtionden gjorts en mängd olika insatser för att 

förändra snedfördelningen inom tekniska utbildningar och 
yrken, vilket i bästa fall resulterat i mindre tillfälliga ökningar 
av antalet kvinnor [44]. Insatserna sägs ha en felaktigt ställd 
fråga, exempelvis varför så få kvinnor väljer tekniska 
utbildningar, istället för att efterfråga vad som är, eller inte är, 
teknik [44]. Samhällets uppdelning i mjuka kvinnliga och hårda 
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manliga yrken resulterar därmed enligt detta perspektiv i en 
rollkonflikt där tekniska yrken inte blir ett alternativ för många 
kvinnor. Om förändring ska ske krävs därmed en breddad bild 
av all teknik inom olika områden som finns omkring oss och en 
förståelse av den exkludering som ibland sker av människor 
som utvecklar och använder densamma [45]. Det bör inkludera 
en introduktion i normkreativ innovation för att visa hur 
lösningar kan utvecklas för att inkludera olika behov för en 
mångfald av människor [45]. 

Teknisk design LTU har ända sedan starten 1984 lockat i stort 
sett lika många kvinnor som män. Programmet har en blandning 
av kurser inom maskinteknik och produkt- och 
produktionsdesign och syftar till att utbilda kreativa och 
nytänkande studenter med fokus på hållbar utveckling med 
människan i centrum. Utbildningsområdet teknisk design, med 
dess variationer i form av design och produktutveckling, 
innovation och design etc., kan generellt sägas vara relativt 
attraktivt bland civilingenjörsprogram. För att ta reda på 
faktorer som har bidragit till att just kvinnliga studenter sökt sig 
till Teknisk design, vad de upplever som attraktivt och vad de 
upplever som hinder och möjligheter med ett ingenjörsprogram 
gjordes en mindre studie i form av intervjuer av studenter vid 
programmet på LTU.  

De studenter som intervjuades för studien uppger att de 
lockats till utbildningen just på grund av begreppet design, och 
det som de beskriver som blandningen mellan mjuka 
designkurser och hårda maskinkurserna. Just dessa studenter 
menar att de aldrig haft tanken på att söka sig till en rent 
maskinteknisk utbildning men att de efter att ha läst kurser inom 
det området fått en större förståelse och insikt för vad det 
innebär och lärt sig uppskatta dessa inslag. En student uttryckte 
dock att programmet innehåller många fler ”maskinkurser” än 
vad hon förväntat sig. Samtidigt beskrev hon det som något 
positivt, att hon inte skulle läst dem om hon inte varit tvungen, 
men nu kom de med ”på köpet”. Alla studenterna uppger att 
”maskinkurserna” bidragit positivt, de har haft låg förväntan på 
dem men ändå ansett att det varit värdefulla för deras 
utbildning.  

Begreppet ingenjör anser de intervjuade som relativt 
abstrakt. De beskriver det som stabilt och tryggt att Teknisk 
design är ett civilingenjörsprogram och att de inte heller tänkt 
tanken att söka sig till ett program med enbart design. En 
student uttrycker det som det var lika bra att ta i ordentligt, få 
valuta för pengarna, och bli civilingenjör. När de får frågan vad 
en ingenjör egentligen är har de svårt att svara, de identifierar 
sig själva som designingenjörer, inte ingenjörer. De associerar 
begreppet ingenjör bland annat till ”någon som bygger en hel 
lastbil själv”, ”en gammal gubbe”, ”väldigt nördigt”, ”manligt”, 
”en väldigt smart person” och ”någon som håller på med 
tekniska prylar”. Deras associationer stödjer även bilden av 
ingenjörsyrket och teknikområdet som manligt kodat [46] [47] 
[3] [2].  

Framgångsrika förebilder är något studenterna efterlyser, för 
att få en större förståelse för vad man kan arbeta med efter 
avslutad utbildning. Fler lärare som är kvinnor i utbildningen 
och att lyfta fram alumner som är kvinnor anser de skulle bidra 

till attraktiviteten i civilingenjörsutbildningar överlag. 
Kvinnliga förebilder inom teknikområdet anses även kunna 
förändra bilden av tekniken som ett manligt gebit [3] [48]. 

Som svar på frågan om de anser att de skulle behandlas 
annorlunda av kvinnliga lärare svarar de först nej, men efter lite 
fundering uttrycks det som att kvinnliga lärare inte utmärker de 
kvinnliga studenterna på samma sätt. De anser att de blivit 
särbehandlade av flera manliga lärare. I maskinkurser menar de 
att vissa lärare förtar glädjen med kursen eftersom de förutsätter 
vissa förkunskaper som inte beskrivs i kursplaner. En intervjuad 
student på Teknisk design beskrev det som att: ”jag har velat 
plocka i en växellåda sedan jag var liten, men lärarna sätter 
fördomarna, teknik är inte för tjejer. De vänder sig bara till 
killarna, förutsätter att vi inte kan. Killarna i våran klass frågade 
varför vi inte sa till, men man måste välja tillfälle när man ska 
göra det, annars skulle man ju inte få göra annat!”. En reaktion 
på den manliga kulturen uttryckt av en kvinna kan slå fel, 
eftersom det innebär en betoning av just kvinnligheten och 
riskerar därmed att fastslå en icke-tillhörighet i teknikområdet 
[48]. Av den anledningen blir en vanlig reaktion att inte bry sig 
eller att vänja sig. Studenterna uppgav även att de upplevde det 
besvärligt att lärarna uppmärksammade dem som kvinnor i 
kurserna, de menade att det visar på fördomar snarare än 
inkludering. En student på Teknisk design uttryckte det som att 
”jag skulle vilja ändra på attityden mer än innehållet”.  

De traditionella maskiningenjörskurserna var de kurser som 
ansågs som svårast och det var också i dessa kurser de upplevde 
att kvinnor utmärktes som grupp av lärarna. De beskrev att alla 
exempel kom från bilar, maskiner, verktyg och axlar, samt att 
det förutsattes att alla visste vad det talades om. Deras 
resonemang stödjer att exempel bör hämtas från det som 
studenterna själva har erfarenhet av, många studenter har idag 
inte mekat i en bil, och att en breddning av exempel kan 
behövas [44] [48]. 

En student uppgav att hon anser att civilingenjör i teknisk 
design är ett bra yrke för framtiden: det kommer alltid behövas 
personer som kan ta fram nya produkter. En student uppgav att 
den spännande och breda kombinationen med 
teknik/ingenjörsvetenskap och design var det som attraherade. 
Just kopplingen till en mänskligare teknik, att göra tekniken 
tillgänglig och användarvänlig samt att visa på den bredd i 
områden som faktiskt använder sig av teknik ansåg de vara 
attraktivt.  

Utbildningens blandning av den kreativa sidan med att skissa 
på ’galna’ idéer och den tekniska sidan som säkerställer att 
faktiskt kunna genomföra idéerna ansågs bra. Studenterna 
ansåg att de har utvecklat en bred kompetens bestående av både 
ingenjörs- och designtänk, har ett stort fokus på 
människan/användaren och en bred kompetens i att arbeta 
självständigt i team. 

V. ‘DESIGN SPINE’ 
Ingenjörsutbildning kan generellt ända sedan 1950-talet 

sägas bygga på den så kallade ’Grinter-modellen’, vilken 
förutom att påtala att den ska utbilda män, kort innebär att 
utbilda ingenjörer med en solid bas, s.k. ’cornerstone’ kurser 
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inom naturvetenskap och matematik [49]. Vanligen avslutas 
utbildningen med en designprojekt-orienterad ’capstone’ kurs, i 
vilken studenterna till slut ska praktiskt tillämpa den teoretiska 
kunskap de lärt under de tidigare åren [50]. Det kan ses som 
motsägelsefullt att examinera ingenjörskompetensen att 
designa med så liten praktisk erfarenhet av vad det faktiskt 
innebär, vilket även var en grund för CDIO ramverkets 
utveckling [6]. Således kan det tolkas som att design behöver 
ägnas mer intresse inom ingenjörsutbildning. 

Utbildningar inom teknisk design (industrial design 
engineering) skapades för att utbilda studenter med 
designkompetens både inom tekniskt-funktionellt och inom 
estetiskt-användarvänligt [14]. Ytterligare en aspekt i 
integrering av design i ingenjörsutbildningar är möjligheten det 
innebär för en breddad målgrupp. Snedfördelningen inom 
ingenjörsutbildningar representeras i Sverige exempelvis av 
Elektroteknik 19% kvinnor och Maskinteknik 27 % kvinnor, 
jämfört med Arkitektur som attraherar 66% kvinnor och 
Teknisk design ca 40 % kvinnor [51] [52] [53]. I Sverige 
resulterade detta år 2016 i en regeringssatsning på att motverka 
könsbundna studieval, utveckla undervisningens form och 
innehåll, främja jämställda karriärvägar, främja jämställd 
resursfördelning samt att utveckla utvärdering och uppföljning 
av aktiviteter på landets universitet och högskolor [54].  

Ett led i att arbeta med utbildningens innehåll och form kan 
vara att implementera en s.k. ’design spine’, en serie av kurser 
som kan bidra till att utveckla kompetenser inom ex. kreativt 
tänkande, hållbarhet, problemlösning, samarbete, project 
management, kommunikationsförmåga, normer, etik och andra 
sociala och kulturella faktorer. Dessa kurser kan även kopplas 
till de mer traditionella ingenjörsvetenskapskurserna antingen 
via material eller innehåll och på så sätt bidra till progression 
av studenternas specifika ämneskunskaper.  

 

VI. OMVÄRLDSANALYS 
Stevens Institute of Technology menar att traditionell 

ingenjörsvetenskap tenderar att uppmuntra ett tankesätt av att 
söka tekniska lösningar inom den egna specifika 
ingenjörsdisciplinen, med liten respekt för den kontext som 
produkten, systemet eller tjänsten ska användas, samt de sociala 
eller affärsmässiga behov den ska uppfylla [55]. En ’design 
spine’ kan i detta perspektiv bidra till att utveckla studenternas 
förmåga att ta sig an komplexa problem i en global socio-
ekonomisk kontext. Arizona State University, School of 
Engineering, har implementerat ett ‘design spine curriculum’, 
bland annat med syfte att bidra till mer aktiva lärupplevelser, 
engagera tidigt i utbildningen, motivera till lärande inom 
området, utveckla studenternas entreprenörskap, öka deras 
globala förståelse, öka deras förmåga att fokusera på problem 
snarare än lösningar [56].  

University of Indianapolis har utvecklat en ’design spine’ för 
att ge unika multidisciplinära upplevlers som fokuserar på 
kreativitet, kritiskt tänkande, problemlösning, socialt ansvar, 
kommunikation, organisation och project management [57]. 
University of Portland beskriver att en ’design spine’ för dem 

inneburit en effektiv undervisningsmodell [58]. De anser att 
även om varje kurs som integrerar ’design spine’ inte behandlar 
alla aspekter av design, har varje del inneburit ett viktigt bidrag 
till studenternas lärande.  

Wiesche [59] beskriver hur de implementerat fyra 
dimensioner av design thinking som de anser bör ingå i varje 
kursplan som anammar designbaserat lärande. Fritt översatt 
innebär det att arbeta med 1) generative som kunskapande inom 
visst ämne i interdisciplinära och interkulturella team, 2) 
iterative som innebär mikrocykler av att utveckla och testa med 
abduktiv logik, 3) representational som innebär att utveckla 
design artefakter, modeller via reella utmaningar, 
företagssamarbeten, samt att arbeta med 4) complex i form av 
’wicked problems’ som svårbehandlade problem som inte har 
ett enda rätt svar utan en mängd möjligheter.  
 

VII. RESULTAT 
Design thinking återspeglar de iterativa aktiviteterna som 

sker i designprojekt, det omfattar beslut under processen för att 
hantera ’wicked problems’, det omfattar lärandet tillsammans i 
en social process i dialog med andra. Det omfattar att utveckla 
förståelse för vad som upplevs som användbart och attraktivt 
baserat på empati med användaren och användarsituationen, för 
att uppnå en god design. Baserat på detta kan design thinking 
ses som ett ramverk för lärande som kan användas i olika 
sammanhang, exempelvis inom ingenjörsutbildning.  Det kan 
bidra till att utveckla studenternas förståelse för sammanhanget 
lösningarna ska användas inom, det etiska och normkritiska i 
att adressera en mångfald av användare och situationer, 
komplexiteten i verkliga problem, samt utveckla deras 
professionella, personliga och sociala förmågor. Design-
tänkande kan även ses som ett komplement till PBL och CDIO 
[60], mot ett mer integrerat ramverk för utbildning där design 
är en naturlig del.   

En sammanfattning av litteraturstudien, intervjuerna och 
omvärldsanalysen kan därmed vara en ’design spine’ i en 
utbildningsplan som med progression har möjlighet att utveckla 
studenternas professionella, personliga, tvärvetenskapliga, 
normkritiska, etiska och sociala förmågor, se tabell 1. 

 
TABELL 1. MODELL FÖR 'DESIGN SPINE'. 

År Mål Förberedelse Förutsättningar 

1 Studenter kan använda 
grundläggande 
element av design 
thinking-approachen i 
projekt för att beskriva 
och analysera verkliga 
problem, normer och 
etiska överväganden. 

Lärarna (kvinnor och 
män) förbereder projekt 
som har väl avgränsade 
och hanterbara delar.  
Samtliga projekt i en 
’design spine’ bör 
adressera teknik ur ett 
brett samhällsperspektiv, 
ex. sport, hälsa, medicin, 
från hemmet, från 
arbetsliv, från fritid etc.  
med ökande komplexitets-
grad genom utbildningen 

Introduktion i design 
thinking-approachen. 
Introduktion i normer, 
värderingar och etik. 
Grundläggande 
kompetens i att skissa 
och bygga modeller.  
Synliggöra både 
kvinnors och mäns 
bidrag till teknisk 
utveckling. 

 

2 Studenter kan 
utveckla, testa, 
utvärdera, 
argumentera och 
motivera idéer och 
prototyper ur ett 
normkritiskt/kreativt 
användarperspektiv. 

Lärarna (kvinnor och 
män) introducerar 
ytterligare aspekter i form 
av normer, värderingar, 
etiska aspekter. 
Lärarna introducerar 
systemtänkande. 

Introduktion i 
etnografisk metodik 
för inhämtning av 
användarupplevelser.  
Introduktion i tekniska 
upptäckter som löst 
vardagsproblem. 
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 Studiebesök och/eller 
gästföreläsningar med 
mångfaldsperspektiv. 

 
3 Studenter kan planera, 

skapa och utveckla 
användarcentrerad 
innovation på ett semi-
strukturerat vis. 

 

Lärarna kvinnor och män) 
introducerar ytterligare 
metodik för att inhämta 
användarbehov, utveckla 
och testa prototyper.  

 

Sociala aktiviteter som 
stödjer studenterna i 
kritisk reflektion och 
att vidareutveckla idéer 
och lösningar iterativt. 
Studiebesök och/eller 
gästföreläsningar med 
mångfald som ger 
ytterligare dimensioner 
till vad teknik är eller 
kan vara. 

 
4 Studenter kan 

samarbeta i team 
bestående av en 
mångfald av 
erfarenheter och 
kompetenser och 
tillämpa ett 
strukturerat tillväga-
gångssätt (project 
management) på 
iterativa designcykler. 
Studenter kan själv-
ständigt välja och 
motivera strategi ur ett 
normkritiskt och etiskt 
perspektiv.  

 

Ett lärarteam med 
mångfald som ger 
studenterna olika feedback 
som studenterna behöver 
filtrera och balansera.  
Inbjudna externa personer 
med mångfald som ger 
feedback i studenternas 
process. 

Dedikerade designlabb 
där studenterna kan 
arbeta professionellt 
och självständigt. 

5 Studenter har 
erfarenhet av att arbeta 
med användar-
centrerad och 
normkreativ 
innovation. 
Studenter kan göra 
subtila val och 
bedömningar, inse 
konsekvenser av val 
för olika användar-
grupper och kunna 
motivera dem ur ett 
normkritiskt och etiskt 
perspektiv. 

Lärarteam med mångfald. 
Inbjudna externa personer 
med mångfald som ger 
feedback i studenternas 
process. 

Dedikerade designlabb 
där studenterna kan 
arbeta professionellt 
och självständigt. 

  

VIII. DISKUSSION 
Syftet med den här artikeln har varit att utforska om en 

’design spine’ kan vara ett tänkbart ramverk för att utveckla 
studenters förmågor att ta sig an framtidens komplexa problem 
och även bidra till att göra ingenjörsutbildning mer 
inkluderande och attraktivt för olika studentgrupper. De 
huvudsakliga frågor som utforskats är vad en ’design spine’ 
skulle bidra till och hur kan det skulle kunna implementeras i 
ingenjörsutbildning. 

En dylik modell behöver baseras på formativ feedback för att 
studenterna ska nå lärandemålen, exempelvis genom att varje 
fas har tydliga mål som studenterna förväntas ha uppnått. 
Genom kontinuerlig feedback av lärare kan studenterna förstå 
och utvärdera sina egna prestationer och vid behov anpassa 
aktiviteterna för att nå önskvärt slutligt resultat. Upplägget kan 
även motivera till ett bättre fördelat lärande inom en kurs där 
modellens faser erbjuder en strukturerad plan där varje fas kan 
innehålla vissa moment som ska uppfyllas.  Detta kan bidra till 
en bättre fördelning av studentaktiviteter jämfört med en 
traditionell kurs med skriftlig tentamen i slutet. 

En kunskapstaxonomi kan vara att utgå från väl strukturerade 
och avgränsade projekt under första året för att öka 

komplexiteten och bredden under de efterföljande åren. Design 
thinking faserna ger en tydlig struktur och stödjer studenterna i 
att utforska utifrån vissa perspektiv. En designtänkande 
approach med öppna projekt bidrar till att studenter utvecklar 
sin förmåga att motivera och argumentera vilket även kräver att 
de utvecklar teoretisk förståelse för det fenomen som utforskas.  

Ytterligare en fråga som adresserats i den här artikeln 
omfattar hur en ’design spine’ kan bidra till ökad attraktivitet 
och inkludering. Ett slutsats är att design anses som attraktivt 
då det associeras till kreativitet, innovation och skapande. 
Utforskandet i designprojekt bestående av att prata med 
användare, gestalta, experimentera och prototypa lösningar 
upplever studenterna ofta som motiverande och engagerande. 
Studenter har i kurser exempelvis uttryckt att de inte ens märkte 
att de lärde sig, vilket i och för sig kan tolkas i både positiv och 
negativ riktning, men i det här fallet faktiskt innebar en 
ordentlig kunskapsutveckling jämfört med tidigare 
kursupplägg. Ett annat bidrag är att kommunicera utbildningens 
designbaserade projekt med fokus på den bredd av områden och 
appliceringar som teknik har i människans hem, arbete och 
fritid därmed öka attraktiviteten för studenter som inte lockas 
av traditionell ingenjörsutbildning.  

En viktig aspekt är dock sammansättningen av designteam 
där en mångfald av erfarenheter och bakgrund är viktigt för att 
uppnå kreativ höjd. Det kräver att lärare har kompetens i att 
sätta samman både en bredd i projekt, samt väl fungerande team 
utifrån normkritisk kompetens samt att det finns handledare, 
gästföreläsare och externa personer av båda könen som 
förebilder i teknik-relaterade praktiker.  Designprojekt kan även 
bidra till att kvinnor upplever teknik-orienterade kurser som 
mer attraktiva då de inte utmärks på samma sätt i 
lärandesituationen utan är en naturlig del av ett team med 
mångfald.  

Det kräver även att lärare är beredda på att tänka om sin 
lärarroll, från expert till medskapande kunskapare, samt att de 
kunskaper som studenterna ska utveckla som ett resultat av 
kursen är väl definierade och kommunicerade i förväg.  

Det finns fortfarande få studier som utvärderat värdet av 
design i ingenjörsutbildning. Framtida studier behöver 
exempelvis undersöka mängden designinslag för att verkligen 
bidra till att utveckla de efterfrågade kompetenserna; hur lärare 
kan vidareutbildas för att effektivt, normkritisk och etisk kunna 
handleda ’design spine’ kurserna; vilken slags bredd och 
komplexitet projekt bör ha; vilka projektupplägg som kan bidra 
till den efterfrågade kompetensutvecklingen; hur utbildningar 
kan kommunicera en ’design spine’,  och om det verkligen kan 
bidra till ökad attraktivitet och inkludering.  

 

IX. SLUTSATS 
En slutsats av denna studie är att det finns stor potential i att 

inkludera en ’design spine’ med avseende på att öka attraktivitet 
och inkludering till ingenjörsutbildning, samt för att utveckla 
framtidens ingenjörsstudenter med professionell, personlig, 
tvärvetenskaplig, normkritisk, etisk och social kompetens.  

En slutsats är att implementeringen av en ’design spine’ har 
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potential att bidra till en utveckling av ingenjörsutbilding, bort 
från ’Grinter-modellens’ uppdelning i teori och praktik mot en 
på allvar integrerad utbildning. En ’design spine’ skulle även 
bidra till att studenterna tränar och får erfarenhet av en mängd 
projekt och ges möjlighet att utveckla och öva design-
komptensen vid flera tillfällen. Det skulle innebära fler kurser, 
som inkluderar mikrocykler av design thinking där studenterna 
självständigt men samtidigt strukturerat kan utveckla de 
framtida önskvärda kunskaperna, förmågorna och värderings-
förmågorna med ökad komplexitet genom utbildningen. 
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Sammanfattning—Lärarassistenter, äldre studenter som 

hjälper den kursansvariga läraren med undervisningen, spelar 
ofta en betydande roll i kurser som ges till stora studentgrupper. 
En av lärarassistenternas arbetsuppgifter är att undervisa på 
övningstillfällen, där studenterna är indelade i mindre grupper 
och får fördjupa sig i begrepp och teori som tagits upp på 
föreläsningar. Vi ville undersöka hur lärarassistenterna själva 
upplever sin roll kring övningstillfället inom inledande 
programmeringskurser. Detta med syfte att undersöka om 
kursansvariga kan göra något ytterligare för att stödja sina 
lärarassistenter, för att i sin tur främja lärande hos sina studenter. 
Vi genomförde en intervjustudie med sex stycken erfarna 
assistenter och analyserade datan med en tematisk analys. I den 
tematiska analysen identifierades två övergripande teman: brist 
på utbildning och instruktioner samt brist på kommunikation.  
 
Nyckelord—assistenter, inledande programmeringskurser, 

lärarassistenter, övningar 
 

I. INTRODUKTION 
ÄRARASSISTENTER på universitetsnivå är oftast äldre  
studenter eller doktorander som hjälper kursledaren 

(kursansvarig lärare) med undervisningen. Det kan t.ex. vara 
genom att hålla övningstillfällen, rätta inlämningsuppgifter 
eller hjälpa studenter under laborationer. Flera institutioner 
vittnar om att användandet av lärarassistenter har varit 
framgångsrikt [1]–[4] och visa argumenterar också för att det är 
nödvändigt för att klara av kurser som ges till ett stort antal 
studenter [4][5]. Den inledande programmeringskursen, som 
ges inom ramen för många civilingenjörsprogram, är ett 
exempel på den typ av kurs som ges till stora grupper studenter, 
och där det även är vanligt att lärarassistenter används för att 
klara av kursmoment som övningar och datorlaborationer.  

Vi ville få en bättre förståelse för hur lärarassistenter i 
inledande programmeringskurser själva upplever sin roll på vårt 
universitet. Detta med syfte att undersöka om vi som lärare och 
kursledare kan göra något ytterligare för att stödja våra 
lärarassistenter, för att i sin tur främja lärande hos våra 
studenter. Tidigare resultat från detta projekt kan läsas i [6], där 
datorlaborationsmomentet var i fokus, och i [7], där en kort 
sammanfattning om upplevelser kring övningar presenteras. 
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II. TIDIGARE FORSKNING 
Tidigare forskning om assistenter inom datavetenskaplig 

utbildning har till stor del behandlat hur lärarassistenter 
rekryteras [8][9] och hur de kan utbildas [10]–[12]. Det har 
dock också visat sig att lärarassistenter inte alltid är ordentligt 
förberedda för sina arbetsuppgifter och saknar pedagogisk 
utbildning [6][13]. En tidigare studie av en inledande 
ingenjörskurs drog även slutsatsen att utbildning också 
uppfattas som en viktig framgångsfaktor av lärarassistenter 
själva [14].  

En annan tidigare studie av doktorander som arbetar som 
lärarassistenter visade att de upplevde sig ha små möjligheter 
att påverka material och kursupplägg [15]. Doktoranderna i den 
studien upplevde även att de saknade social support och att de 
var ganska ensamma i sin roll som assistent [15]. Ett sätt att få 
assistenterna att arbeta mer tillsammans är att låta dem arbeta i 
par. Några studier har även gjorts av det upplägget  [16] [17] 
och visat att den modellen tycks fungera väl ur assistenternas 
perspektiv. En annan tidigare studie har jämfört skillnader 
mellan assistenter som rättade studenters lösningar i grupp 
tillsammans med kursledaren och assistenter som rättade 
självständigt, där rättningen som gjordes i grupp visade sig vara 
mer konsekvent [18]. Vilka kanaler som används för att 
kommunicera assistenter emellan och mellan kursledare och 
assistenter, står sällan utskrivet men det som lyfts fram är 
framför allt mejl [19] och möten [17]. 

En nyligen publicerad litteraturstudie [20] har på ett 
systematiskt sätt gått igenom publicerade artiklar som handlar 
om lärarassistenter, som själva är studenter på grundnivå, inom 
datavetenskaplig utbildning. Litteraturstudien visade att det 
finns rapporterade fördelar med att använda lärarassistenter, för 
studenter, kursledare så väl som för assistenterna själv. Dock 
menar man att många av dessa fördelar är beskrivna anekdotiskt 
och är inte systematiskt utvärderade [ibid.]. Det finns alltså ett 
utrymme för mer forskning kring assistenter i denna typ av 
utbildning. 

III. BESKRIVNING AV UTBILDNINGSMILJÖN 
För att förstå resultaten behövs en beskrivning av den 

utbildningsmiljö som studerats – kontexten för studien. Nedan 
följer först en beskrivning av kursupplägget för de kurser som 
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studerats och sedan en mer detaljerad beskrivning av den 
kursaktivitet som är i fokus: övningarna. 

A. Kursupplägg 
I denna studie är det introduktionskurser i programmering 

som ges till ingenjörsstudenter som inte har datavetenskap som 
sitt huvudämne som studeras. Kurserna har alla liknande 
lärandemål och en  liknande, men inte identisk kursdesign. I 
samtliga kurser används programspråket Python. Studenterna 
har föreläsningar i stora hörsalar (med kursledaren som 
föreläsare), övningar i mindre grupper (som ges av 
lärarassistenter) och datorlaborationer. Några av kurserna har 
under övningar kortare läxförhör, som gör att studenterna kan 
samla bonuspoäng till tentan eller mot ett högre kursbetyg. 
Under laborationspassen i den första delen av kursen arbetar 
studenterna med kortare programmeringsuppgifter, oftast i par. 
Varje kurs har fem till sex av dessa uppgifter och studenter får 
en till två veckor på sig att slutföra var och en av dem. Dessa 
laborationsuppgifter betygsätts ograderat, och om de 
färdigställs före uppsatta tidpunkter får studenterna 
bonuspoäng. Den andra delen av kursen består av en större 
individuell programmeringsuppgift som betygsätts graderat i 
skalan A–F. Mellan laborationsuppgifterna och den 
individuella uppgiften genomförs även en tenta, i form av 
flervalsfrågor eller frågor med korta svar, som betygsätts 
ograderat.  

B. Övningar 
Hur övningarna är upplagda kan skilja sig något mellan de 

olika inledande kurserna, även om innehållet är liknande. 
Övningarna är antingen 45 minuter eller två gånger 45 minuter 
långa. Övningar genomförs alltid i mindre grupper, vanligen 
består varje grupp av 10–30 studenter. Antingen delas 
studenterna in i bestämda grupper och får en och samma 
assistent under hela kursen, eller så får varje lärarassistent ett 
specifikt klassrum sig tilldelat, och studenterna får själva välja 
vilken assistent de vill gå till på övningspassen och kan även 
byta mellan passen. Övningarna kan läggas upp på olika sätt, 
men oftast går assistenten igenom fler och mer detaljerade 
exempel på det material som tidigare gåtts igenom under 
föreläsningarna. Studenterna kan även få uppgifter att lösa 
under handledning, skriva programkod tillsammans med 
assistenten och få sina frågor besvarade om kursmaterialet. Det 
behövs oftast flera lärarassistenter under datorlabortionspass 
(när studenterna kan få handledning och redovisa sina lösningar 
på programmeringsuppgifter) än vad det behövs lärarassistenter 
under övningar, därför är det inte alla lärarassistenter som håller 
övningar. 

IV. METOD 
Under läsåret 2017/2018 genomförde vi en intervjustudie 

som undersökte hur lärarassistenter i introduktionskurser i 
programmering upplevde sin roll knutet till datorlaborationer 
[6]. Totalt genomfördes då åtta stycken semistrukturerade 
intervjuer, det vill säga en uppsättning frågor ställdes till 
samtliga respondenter och lämpliga följdfrågor ställdes 
beroende på respondentens svar. De intervjuade 

lärarassistenterna som hade erfarenhet av att planera och hålla 
övningar intervjuades också om sina erfarenheter av det. Den 
datan exkluderades från [6] och presenteras utförligt i denna 
artikel. Av de åtta lärarassistenterna som intervjuades var det 
sex stycken, de med längst erfarenhet, mellan två och sex år (se 
tabell 1), som också hade erfarenhet av att leda övningar. Dessa 
assistenter frågades om hur en övning brukar gå till, hur de 
förbereder sig samt vilket material och instruktioner de får från 
kursledarna. Samtliga respondenter var själva också studenter 
(inte doktorander) på samma universitet och arbetade som 
lärarassistenter vid sidan av sina egna studier. Alla respondenter 
hade erfarenheter av att vara assistent från flera olika 
introduktionskurser i programmering och även en eller ett par 
fortsättningskurser. 

Alla respondenter informerades om syftet med studien, hur 
den insamlade datan skulle komma att användas, samt att de när 
som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att bli ifrågasatta. 
Alla respondenter gav sitt medgivande till att vara del av 
studien samt till att intervjuerna spelades in. Samtliga intervjuer 
transkriberades och analyserades sedan med en tematisk analys, 
som är en induktiv analysmetod som kan användas för att får 
fram teman från den insamlade datan [21]. Den tematiska 
analysen gjordes enligt stegen i [21] av artikelns första 
författare.  

V. RESULTAT 
Den tematiska analysen resulterade i två teman, med vardera 

tre underkategorier. En översikt av teman och underkategori 
finns i tabell 2. Varje tema presenteras tillsammans med 
exempel på citat från intervjuerna. 

A. Brist på utbildning och instruktioner 
Detta tema består av tre underkategorier. De första två 

underkategorierna berör två olika aspekter som beskrevs som 
problematiska av assistenterna kopplat till temat. Den tredje 

TABELL I 
RESPONDENTERNAS ERFARENHET AV ÖVNINGSLEDARSKAP DÅ 

INTERVJUERNA GENOMFÖRDES. 

Fiktivt namn Erfarenhet 

Belinda Två år 
Bill Två år 
Cecilia Tre och ett halvt år 
Charlotte Fyra och ett halvt år 

David Sex år 
Daniel Sex år 

 
 

TABELL  II 
ÖVERSIKT AV FUNNA TEMAN OCH UNDERKATEGORIER  

Tema Underkategorier inom temat 

Brist på utbildning och 
instruktioner 

1. Brist på material 
2. Svårt att bemöta studenter på 

olika nivåer 
3. Utveckla eget material 

Brist på 
kommunikation 

1. Lite uppföljning från 
kursledaren 

2. Lite kommunikation med andra 
lärarassistnter 

3. Kursmöten 
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underkategorin beskriver hur lärarassistenterna gjorde för att 
hantera bristen utbildning och instruktioner. 

 
1. Brist på material 

Lärarassistenterna berättade att det materialet som de fick 
som förberedelsematerial från kursledaren före övningarna 
oftast inte räckte för att kunna hålla hela övningarna. Det kunde 
bestå av kodexempel, övningsuppgifter eller något mer 
övergripande som ett tema eller ett begrepp att prata kring. 
Övningsuppgifterna som gavs ut och skulle gås igenom hade 
heller inte alltid givna facit, vilket också kunde göra att 
assistenterna kände sig lite osäkra på sina egna lösningsförslag. 
Ofta beskrev lärarassistenterna att de även saknade pedagogiska 
verktyg för att förklara lösningar och material för studenterna, 
hur de skulle kunna lägga upp övningen för att studenterna 
skulle kunna lära sig så mycket som möjligt och kunna 
tillgodogöra sig det på bästa sätt. Assistenterna beskrev att detta 
kunde upplevs som extra ansträngande första gångerna, när man 
varken kände sig trygg i materialet eller hur man skulle lägga 
upp övning.  

 
”Då kan man få 50 personer i sitt klassrum och så har man 

inte lyckats förbereda sig så bra för man har inte lyckats få de 
instruktioner man behöver. Då kan det kännas jobbigt.”  

–Cecilia, lärarassistent i 3,5 år 
 
Intervjuaren: “Får du någon hjälp med vad du ska prata om 

eller vad det ska handla om [på övningarna]?” 
  
“Vad jag får för… Ja det är faktiskt rätt kul, ibland så får jag 

det men ibland får jag typ ingenting i och princip.” –Daniel, 
lärarassistent i 6 år 
 
2. Svårt att bemöta studenter på olika nivåer 

Lärarassistenterna beskrev att en utmaning i klassrummet var 
att hantera studenter på olika nivåer. Lärarassistenter berättade 
att de inte hade fått någon direkt utbildning i hur man kan 
hantera detta eller hur man på olika sätt kan lägga upp en övning 
för att göra anpassningar efter studentgruppen. Oftast lade 
assistenterna nivån på så grundläggande nivå som möjligt, efter 
den student som har kommit kortast i sin läroprocess. Detta 
upplevdes dock som ännu mer utmanande med större 
studentgrupper, och speciellt när kursupplägget var så att man 
kunde få olika studenter varje vecka, eftersom det då var svårt 
att lära känna studenterna. Det faktum att studenterna i många 
fall också kunde välja vilken lärarassistent de ville gå till kunde 
också upplevas som en extra press för lärarassistenterna. Vissa 
uttryckte att man särskilt de första gångerna varit rädd för att 
studenterna skulle välja att gå till andra assistenters klassrum 
eller sluta gå på deras övningar om man inte var tillräckligt 
tillmötesgående. Samtidigt tyckte assistenterna inte heller att 
det var oproblematiskt att tvinga studenterna att gå till samma 
assistent (vilket blev fallet med en strikt gruppindelning), om 
studenterna skulle ha hamnat hos en assistent de inte trivdes 
med. 

 
 

”Det kan vara någon specifik student som inte förstår. Som 
inte är så duktig på att programmera. Som kanske inte har gjort 
det tidigare men att dom andra är lite duktigare. Men då har 
jag känt så för att dom har frågat mig. Men då har jag 
spenderat mer tid på att förklara, 10 minuter och förklara 
tydligt och sen fortsatt. Sen har det faktiskt varit så att en person 
sitter där framme och kan det här. Och då har jag tänkt för mig 
själv ‘nej men bara för att den här personen säg att han kan det 
här det betyder inte alla kan det’. Så alla måste få en chans att 
lära sig. ” – Bill, lärarassistent i 2 år 

 
“Jag tycker övningarna är svåra. Jag tycker det är lättare då 
när man är färre. Det blir tydligare då. Man får ju en bättre 
bild av, hur det fungerar för dom och man vet också ja men den 
här personen har det lite svårt, då kan man ju kolla det 
emellanåt. Hänger den med på labbarna för man har samma då 
och då har man möjlighet att prata mer. På övningen har man 
inte samma, när det är så stora grupper.”  –Charlotte, 
lärarassistent i 4,5 år 

 
3. Utveckla eget material 

Eftersom lärarassistenterna ofta inte fick allt material de 
behövde från kursledaren utvecklade de istället sitt eget 
material. Detta sågs också som en del av arbetsuppgifterna man 
har som assistent. En del uppgav att de också föredrog att ta 
fram egna exempel och till och med aktivt valde bort att 
använda exempel de fått från kursledaren. Detta motiverades 
med att de givna exemplen inte upplevdes som tydliga, att de 
redan gåtts igenom på föreläsningen eller att de helt enkelt gavs 
ut för sent, när assistenterna redan hade förberett övningen 
själva. Lärarassistenterna uppskattade att ha friheten att själva 
kunna utforma material och kände sig stolta när de kunde se att 
studenterna sedan gick tillbaka till deras material och använde 
det som exempel senare i kursen. Däremot kunde 
lärarassistenterna också uppleva en viss oro för att det egna 
urvalet av exempel kunde leda till att de missade att gå igenom 
något viktigt som studenterna senare skulle kunna behöva. 

 
”Det är ju aldrig fel att lära sig någonting extra utan det är 

väl mer om någonting missades.” –Charlotte, lärarassistent i 4,5 
år 

B. Brist på kommunikation 
Detta tema är uppdelat i tre underkategorier, de två första 

behandlar hur lärarassistenter upplevde kommunikationen och 
det tredje lyfter fram ett gott exempel på hur kursledare 
faciliterar kommunikation. 
 
1. Lite uppföljning från kursledaren 

Det var mycket sällsynt att kursledaren var närvarande under 
övningarna och lärarassistenterna beskrev det som att 
kursledarna därför hade väldigt begränsad insyn i vad som 
faktiskt hände på övningarna. Inte alla kursledare följde heller 
upp hur undervisningen gått eller synpunkter från studenterna 
(t.ex. från kursutvärdering) med sina lärarassistenter. 
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”Kursledaren är ju inte med på övningarna. Hur vet 
kursledaren om jag är en bra eller dålig övningsasse? Det är 
ju omöjligt för dom att veta. Förutom feedbacken dom får från 
studenterna. Och liksom ‘ja men du är ju trevlig så du är säkert 
en bra övningsasse’. Det vet ju inte dom egentligen.” –David, 
lärarassistent i 6 år 
 
2. Lite kommunikation med andra lärarassistenter  

 Lärarassistenterna förberedde sig och utformade exempel 
nästan enbart på egen hand, även om många av de var öppna för 
tanken att göra det tillsammans i framtiden. Ingen av de 
intervjuade lärarassistenterna hade heller besökt någon annans 
övningar och hade därför liten kunskap om hur andra assistenter 
genomför sina övningar. En del reflekterade över att detta, i 
kombination med att man utvecklade eget material, kunde leda 
till att innehållet på övningarna skilde sig mycket mellan 
övningsgrupperna, vilket i sin tur kunde påverka vad 
studenterna lärde sig och tog med sig vidare i kursen. I en del 
kurser användes ett chattverktyg för att göra det möjligt för 
assistenterna och kursledaren att dela material, men när det 
gäller övningar användes det inte mycket för att dela 
övningsmaterial mellan assistenterna utan bara från kursledaren 
till assistenterna (istället för mejlutskick). 

 
“Alla sitter för sig själva tror jag mest. För vi ses ju bara på 

labbarna vi ses ju inte någon annan gång. Och då ja om man 
skulle ha någon gemensam [tid] ‘nu sitter vi och förbereder’ då 
kanske man skulle kunna göra det mer tillsammans. Det är ju 
spännande. Det hade kanske varit bra. “ –Cecilia, 
lärarassistent i 3,5 år 

 
”Jag har nog aldrig gjort det [förberett en övning] tillsammans 
med någon annan.”  –David, lärarassistent i 6 år 

 
3. Kursmöten 

Ett sätt för att få hjälp att planera och diskutera både material 
och upplägg för övningar var när kursledaren anordnade 
kursmöten. Olika kursledare beskrevs dock göra det olika ofta, 
vissa bara en gång i början av kursen och andra upp till varje 
vecka. Dessa möte var något som uppskattades av assistenterna 
men det upplevdes inte som att de alltid prioriterades av 
kursledaren. 

 
”Ibland har vi möten innan. För att diskutera vad som är svårt 
och om det har uppstått något problem. Men där tycker jag att 
vissa examinatorer är bättre på att ha möten. Visa är inte [bra 
på] det och så tycker man att jag har inte tid för det just nu. Så 
det optimala vore ju om man hade möten varje vecka. ” 
 –Belinda, lärarassistent i 2 år 

VI. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Det här är en kvalitativ småskalig studie och därmed kan vi 

inte dra några generaliserbara slutsatser från resultatet, vilket 
heller inte var syftet med studien. Vi kan istället konstatera att 
dessa respondenter, på ett liknande sätt som de resonerade kring 
datorlaborationerna i [6], upplevt brist på utbildning och 
instruktioner och en viss brist på kommunikation, även när det 

gäller övningar. Detta ter sig inte så konstigt då respondenterna 
i stort sett är samma i dessa båda studier, men man får då ha i 
åtanke att upplägget på dessa två lärandeaktiviteter är ganska 
olika till sin karaktär och ställer olika krav på våra 
lärarassistenter. I en datorlaboration är uppgiften given av 
kursledare/examinator och lärarassistenterna har till uppgift att 
vara tillhands för studenterna för att svara på frågor och ge 
handledning samt göra en bedömning av redovisning/inlämning 
i förhållande till uppgiftslydelse, krav och/eller kriterier som 
kursledaren har utformat. En övning är istället mer lik en 
föreläsning eller en workshop och ställer höga krav på 
förberedelse samt att lärarassistenten är bekväm med att tala 
inför en större grupp studenter. De intervjuade 
lärarassistenterna tycks ofta ha fått en stor frihet, både i hur 
övningarna ska utformas och vilket material som ska behandlas. 
En kontrast till [15] där doktorander som undervisade upplevde 
sig ha små möjligheter att påverka innehåll och upplägg. 
Friheten att utforma eget material kan dock leda till att det blir 
relativt olika vad som behandlas i de olika övningsgrupperna, 
särskilt om förberedelserna sker enskilt. 

Slutligen ger vi ett antal rekommendationer som vi baserar 
på resultaten av studien. För det första rekommenderar vi att 
alla lärarassistenter ska erbjudas en assistentutbildning med 
fyra komponenter: bemötande och regler, 
övningsledarfärdighet, laborationsassistentsfärdighet och 
bedömningsfärdighet. Som en del av assistentutbildningen 
föreslår vi att lärarassistenterna uppmuntras att förbereda och 
utvärdera övningar tillsammans. Vidare råder vi kursledarna att 
anordna regelbundna kursmöten med sina assistenter. För att 
lärarassistenter ska kunna växa som lärare bör de också få 
tillgång till studenternas utvärderingar och diskutera sina 
prestationer med kursledaren.  

Som en fortsättning på denna studie har vi under läsåret 
2018/2019 anordnat utbildningsworkshoppar både för 
lärarassistenter och kursledare. Detta arbete håller på att 
utvärderas men har redan lett till att det 2020 kommer att införas 
en obligatorisk assistentutbildning för alla lärarassistenter på 
vår institution. 
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I. ABSTRACT

We report some results from the application of a flipped
classroom setup for a basic course in automatic control. The
course setup has been developed with the specific intention
of avoiding extrinsic motivators for the students. For a
group of 34 students, gender, exam score, and attendance
in classroom activities was recorded and a linear regression
model for how exam score relates to attendance in classroom
activities and gender was developed using Matlab. It is
shown that student attendance in classroom activities that
require a great deal of time-on-task and student-student
interactions is closely related to exam score. In contrast,
other classroom activities, and also gender, is shown to have
no significant impact on exam score.

II. INTRODUCTION

In engineering educations, a usual type of course involves
many abstract concepts formulated using mathematics and
the students are required to not only grasp these concepts
but also be able use them in problem solving. Automatic
control is a typical example of such a course but they are
also prevalent in areas such as signal processing and various
branches of physics. The examination often amounts to
demonstrating the ability to solve exercise problems and thus
a critical issue is how to activate the students in practicing
these skills as early as possible.

The concept of flipped classroom involves delivering the
instructional content outside the classroom, e.g. through
online lectures, so that classroom time can be spent on
other learning activities, involving e.g. problem solving
or interactions between students or between students and
teacher (Lage, Platt, & Treglia, 2000). Flipped classroom
style teaching has been shown to result in improved study
results for a lesser perceived student effort in (Mason,
Shuman, & Cook, 2013) for the same course subject as in
this study.

The present study is aiming to examine how classroom
activities may be designed in order to maximize learning
outcome in a flipped classroom setting when considering
the aforementioned type of courses. In particular, activities
that do not rely on extrinsic motivators have been sought, in

order to minimize administrative burden on the teacher and
to avoid reducing the intrinsic motivation of the students.
The study is the result of two separate projects. It is the final
project of the author in the Qualifying Course for University
Teachers at Luleå university of technology and it is also one
of the results of a strategic effort funded by the Department
of Computer Science, Electrical and Space Engineering at
Luleå university of technology aimed at increasing student
activity in theoretic courses.

III. COURSE SETUP

The course ”R0002E Modeling and Control” is one of
four different basic courses in the subject of Automatic Con-
trol given at Luleå university of technology and is taken by
the students at the Sustainable Energy Engineering Program
but is also electable or mandatory at some specializations of
the Mechanical Engineering and Industrial and Management
Engineering Master Programs. Before 2018, the course was
given in a traditional style with live lectures, problem
solving sessions, and lab work. In the problem solving
sessions, the teacher demonstrated solutions to exercise
problems to the students. In the spring of 2018, the course
was redesigned into a flipped classroom style involving the
following elements (number of occasions in parentheses)

Lectures (30) Short recorded lectures, averaging approx-
imately 20 minutes in length

Seminars (5) Students work in groups solving complex
tasks starting from some preparatory tasks that they carry
out individually before class

Tutoring sessions (7) Students work individually with
tasks of their own choice, e.g. from a list of recommended
exercise problems or preparatory tasks for seminars or lab
sessions.

Lab sessions (4) Students work in groups on laboratory
tasks

The examination was not changed, it consists of a written
exam and completed lab tasks.

Since there was simultaneously a change of literature and
main teacher of the course, comparisons between student
results before and after the change were deemed to be
inapplicable. Instead, this study aims at examining which
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classroom activities of the new course setup that were most
beneficial for the learning outcome.

A central issue when designing a flipped classroom con-
cept is how to design the classroom activities. It may be
tempting for the students to be content with only watching
the online lectures and avoid engaging in the classroom
activities, unless these are mandatory. To encourage students
to attend the classroom activities it may be tempting for the
teacher to hand out rewards for doing so, e.g. in the form
of bonus credits on the exam. There is, however, a risk that
such extrinsic motivators may actually reduce the intrinsic
motivation of the students (Lepper, Green, & Nisbett, 1973).
In addition, maintaining such bonus a system involves an
extra administrative burden on the teacher.

The main idea behind the classroom activities in the
course is thus to motivate the students to make them practice
their problem solving skill but to do so without introducing
extrinsic motivators, such as mandatory tasks, bonus points
etc. Hence, in this course, neither seminars nor tutoring
sessions are mandatory and no rewards such as bonus credits
on the exam are handed out. Instead, the main motivation for
the students to attend is intended to be that it will increase
their learning outcome which will increase their chances of
success on the written exam. Moreover, social interaction is
known to be motivating in several ways (Turner & Paris,
1995). This is achieved in the seminars where the students
are divided randomly into groups and required to work
together with common tasks.

It is also worth emphasizing that the tutoring sessions
require no preparation from the student, in contrast to the
seminars which require solving several preparatory tasks.
The preparatory tasks of the seminars are intended to be on
the Constructive level in the ICAP framework (Chi & Wylie,
2014) while the seminar activities reside on the Interactive
level. Moreover, solving these preparatory tasks require the
student to have mastered parts of the course. This is specified
in a detailed step-wise course syllabus where the preparatory
tasks are included in the steps. In this manner, the seminars
serve as checkpoints for the students to monitor their own
progress. Once again, in order to avoid use of extrinsic
motivation, it is not checked whether or not the students
have solved the preparatory tasks. In fact, since the seminar
work is performed in groups, it is entirely possible for a
student to just rely on the preparations of the other group
members. Once again, social interaction is used as a driving
force, assuming that the desire to contribute to the group
motivates solving the preparatory tasks.

The preparatory tasks for the seminars can be grouped
into three categories, as described in Table I.

IV. RESULTS

In the spring term of 2018, 46 students attended the course
out of which 3 only participated in laboratory work and did
not attempt the exam. The remaining 43 participated in at

Fig. 1. Student attendance at the 5 seminars and 7 tutoring sessions

Fig. 2. Exam score plotted against number of attended seminars. The
straight line is fitted using least-squares.

least 1 tutoring session or seminar but 9 out of these did
not attempt the exam. Since there may be other reasons for
not attempting the exam besides lack of knowledge, these
students were left out of the analysis. Hence, The study
is based on the 34 students that participated in at least 1
tutoring session or seminar and attempted the exam. Student
attendance was high at the first seminar (over 80 %) but
dropped towards the end of the course while the attendance
at the tutoring sessions was consistently around 60 %, see
Figure 1.

In the exam, maximum score was 24 and the limit for pass
(i.e. grade 3) was 12 while the limit for the higher grades
(4 and 5) were 16 and 20, respectively. In the following
figures, these limits are illustrated with horizontal lines.

The plots in Figure 2 and Figure 3 show a positive
correlation between the exam score and both number of
attended seminars and number of attended tutoring sessions.
A remarkable feature of the plot in Figure 2 is the noticeable
empty triangle in the lower right, implying that no student
that attended most of the seminars received a very low score
at the exam. Moreover, women scored significantly better at
the exam which is illustrated with a the box plot in Figure 4.
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TABLE I
BROAD CATEGORIZATION OF SEMINAR TASK AND CORRESPONDING PREPARATIONS.

Type of preparatory task Corresponding seminar activity
Produce an own example of some abstract concept, sometimes
specified to be from the students own branch of engineering

Explain example to the other group members. Merge exam-
ples or choose one of them to show rest of class

Solve a specified exercise problem Compare solutions between group members. Find and explain
discrepancies.

Construct an exercise problem on a specified subject Other group members solve the problem. Solutions are com-
pared and discrepancies are debated.

Fig. 3. Exam score plotted against number of attended tutoring sessions.
The straight line is fitted using least-squares.

Fig. 4. Box plot of exam score depending on gender.

However, it was noted during the course that women had
higher attendance at both the seminars and the tutoring ses-
sions and it was also suspected that attendance at seminars
and tutoring sessions were correlated. Hence, it can not be
immediately concluded that gender and attendance at both
types of classroom activities has a significant impact on
exam score. Instead, a deeper study is carried out to find

TABLE II
RESULT FROM LINEAR REGRESSION MODELING OF EXAM SCORE USING

ALL 3 VARIABLES, S , T , AND G.

Estimate SE tStat pValue
(Intercept) 9.52 2.31 4.12 0.00027
x1 1.77 0.91 1.94 0.061
x2 0.14 0.66 0.21 0.83
x3 0.71 2.33 0.31 0.76

TABLE III
RESULT FROM LINEAR REGRESSION MODELING OF EXAM SCORE USING

ONLY VARIABLE S .

Estimate SE tStat pValue
(Intercept) 9.77 1.80 5.42 5.86e-06
x1 2.00 0.59 3.38 0.0019

out which variable(s) actually has a significant impact on
the exam score. This is achieved by fitting coefficients of
a linear regression model using the Matlab function fitlm.
As a first attempt, the exam score (Y ) is hypothesized to
depend affinely on three variables;

1) Number of attended seminars (S)
2) Number of attended tutoring sessions (T )
3) Gender (G, 0 for male and 1 for female students).

implying that the score can be predicted as

Y = (Intercept) + x1S + x2T + x3G

When all three variables are used, the result in Table II is
achieved. The second column contains the estimated coeffi-
cients for the three variables and a constant (1st row). The
third column show the uncertainties associated with these
coefficients, in terms of standard error. It may be noticed that
in this model, the estimated uncertainties of the coefficients
of T and G are larger than the coefficients themselves. This
is also reflected in high p-values for these coefficients (closer
to 1 than 0) which indicates that the corresponding variables
do not have a significant impact on the exam result. Hence,
a hypothesis assuming the exam result to depend only on
the number of attended seminars is formulated. The result of
this simplified linear regression model is shown in Table III.
It is clear that the simplified model performs significantly
better than the model with three variables in terms of p-
value. Hence, we may with confidence select the hypothesis
that the exam result depends only on the number of attended
seminars and not on gender or number of attended tutoring
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sessions. Based on this, we may formulate the following
model, corresponding to the least-square model in Figure 2
as a predictor for exam score

Y = 9.77 + 2.0S

The p-value for this model is 0.0019 which indicates that
S has a significant impact on exam score Y and the
uncertainty in the coefficient on S is estimated to be 0.59.
The high dependence on the seminar attendance is actually
remarkable to note. Consider that in this model, S = 0 gives
(rounded to nearest half point) Y = 10 which corresponds
to a fail, while S = 5 results in Y = 20 which corresponds
to grade 5.

The conclusion from the regression modeling is that
seminar attendance is a much better predictor for exam score
than tutoring session attendance. At least two reasons for
this can be hypothesized:

• The seminars require the students to be prepared by
following the course up to a certain point and then
solve preparatory tasks. Hence, attending the seminars
requires that they have spent considerable time on task.
In contrast, the tutoring sessions require no prepara-
tions at all.

• In the seminars, the students are required to engage in
nontrivial interaction with other students and with the
teacher in order to complete the tasks. In contrast, in
the tutoring sessions, the students can work individually
without interacting with anyone.

Both time-on-task and nontrivial interactions are known to
be high-impact activities that significantly increase learning
(Rust, 2013).

A. Student course evaluation
At the end of the course, the students were invited to fill

out a course evaluation form and 22 students did so. Overall,
the course scored well with a grade of 4.7 (out of 6) on the
question

My overall impression is that this has been a good
course

Whether the flipped classroom style was beneficial for the
learning outcome was, however, subject to divided opinions.
The question

The course arrangement (recorded lectures, sem-
inars, and tutoring sessions) has been advanta-
geous to my learning compared to a traditional
arrangement (live lectures, sessions where teacher
solves exercise problems)

received a score of 4.0 with a clearly bimodal distribution
with most weight on high scores but with a clear peak on
low scores also, see Figure 5.

A common critique from many of the students where
that they lacked demonstrations of problem solving which
may have contributed to lower the score on the question on

Fig. 5. Student replies on the question The course arrangement (recorded
lectures, seminars, and tutoring sessions) has been advantageous to my
learning compared to a traditional arrangement (live lectures, sessions
where teacher solves exercise problems)

course arrangement. For the subsequent course opportunity
in spring 2019, this issue was solved by providing recorded
problem solving demonstrations along with the recorded
lectures.

B. Conclusions
In conclusion, an example of how a course with high

demands on student activity in solving complex exercise
problems can be designed in a flipped classroom style has
been reported. The singular feature of the course design
is that the classroom activities do not rely on any artificial
extrinsic motivation. Using linear regression modeling it has
been shown that attendance in the classroom activities that
require time-on-task and student-student interactions is a
good predictor for exam score.
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Abstract— Det kan vara svårt att uppnå det nationella målet 

som rör helhetssyn, och att analysera och utvärdera olika tekniska 
lösningar. I ett försök att uppnå detta har vi använt oss av endags-
PBL som en introduktion till en konstruktionsuppgift. Införandet 
innebar en planeringsdag, genomförande av PBL-dagen samt 
utvärdering. PBL-dagen har genomförts under fyra år. Resultaten 
från utvärderingen visar att studenterna kommit längre i arbetet 
med att utforma och analyser sina tekniska lösningar än tidigare. 
Slutsatsen är att endags-PBL är en arbetsform som lämpar sig väl 
för ingengörsutbildningar. 
 

Nyckelord—byggteknik, ingenjörsutbildning, problembaserat 
lärande på en dag.  
 

I. INLEDNING 
TT av de nationella målen för ingenjörsutbildninga är att 
studenterna ska visa förmåga att med helhetssyn 
självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 

frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska 
lösningar. I kursen grunderna i byggnadskonstruktion har 
studenterna under några år genomfört en projektuppgift som går 
ut på att konstruera en carport. Tanken med den uppgiften är att 
de förutom att öva på att dimensionera en enklare trästomme 
även ska visa förmåga att uppfylla det tidigare nämnda 
nationella målet.  

Vi lärare på kursen tyckte inte vi kunde se att studenterna 
nådde detta mål. Att de nådde målet för kunskap och förståelse 
vad gäller teknikområdets vetenskapliga grund och beprövad 
erfarenhet kunde vi se då de redovisade uppgiften muntligt och 
skriftligt. De lyckades som regel utföra dimensioneringen 
korrekt med hjälp av kunskaper i byggnadsmekanik och 
konstruktionsteknik. Studenterna lyckades också visa förmåga 
att planera och med adekvata metoder genomföra en uppgift 
inom givna ramar.  

I fallet med carporten missade dock studenterna målet med 
att analysera och utvärdera den tekniska lösningen då de i 
praktiken kopierade en färdig beräkning för stommen till 
carport från ett exempel i läroboken. De reflekterade aldrig över 
att de själva styr utformningen av stommen (systemskissen) och 
därmed påverkar dimensioner och utseendet på carporten. En 
orsak till att det blev så här var att studenterna väntade till slutet 
på kursen med att påbörja projektet ochför att spara tid så 
nyttjade de då ett färdigt beräkningsexempel från läroboken.  

För att komma till rätta med problemen valde vi att införa 
endags-PBL i början på kursen. Vår förhoppning var att 
studenterna vid redovisningen i slutet på PBL-dagen skulle 
kunna visa att de, genom arbetet i grupp, utformat en egen 
systemskiss för carporten. Då redovisningarna genomfördes i 

helklass var tanken att grupperna även skulle reflektera över 
vad andra kommit fram till i sina diskussioner. Valet att införa 
endags-PBL tidigt i kursen syftade också till att få studenterna 
att börja arbeta med stommen i byggnaden parallellt med 
kursen. Vår ambition var att de då skulle inse hur den 
detaljkunskap om bärförmåga och lasteffekt de lär sig i kursen 
kan användas i ett större perpektiv, i det här fallet för att 
dimensionera en carport.  

II. PEDAGOGISK ANSATS 
Hur kan man åstadkomma en förändrad ingenjörsutbildning 

för att möta framtidens krav på ett hållbart samhälle? Ett sätt 
skulle kunna vara en ökad studerandeaktiv undervisning som 
stödjer utvecklingen av ingenjörsfärdigheter (generiska 
färdigheter). Våra ingenjörsutbildningar har under ett antal år 
varit del av det så kallade CDIO-projektet. Det är ett 
internationellt ramverk för ingenjörsutbildningar där delar av 
visionen handlar om att integrera lärande av 
professionsfärdigheter såsom teamarbete och kommunikation. 
Samt att utbildningarna ska innehålla ett aktivt och 
experimentellt lärande [1]. Det går hand i hand med de 
nationella målen för ingenjörer och stämmer även till stora delar 
bra överens med vad som tas upp på UNESCOs lista över 
lämpliga förmågor studenter behöver för att kunna arbeta för en 
framtida hållbar utveckling oavsett disciplin [2]. Vad som kan 
anses vara studerandeaktivt kan man ha olika åsikter om, men 
en viktig ingrediens är att studenten är aktiv både i vad som 
behöver läras, när det lärs in och hur det lärs in. Problembaserat 
Lärande, PBL är en typ av studerandeaktiv arbetsform som 
både kan uppfattas som en pedagogisk grundsyn, och som en 
speciell pedagogisk metod. Oavsett vilket handlar det i grunden 
om att ingenjörsstudenter ska få en möjlighet att arbeta med 
verklighetsbaserade problem som liknar de problem den 
blivande ingenjören kan stöta på [3]. De ska få en möjlighet att 
utveckla sitt sätt att arbeta tillsammans med andra och de ska 
vidareutveckla sina ämneskunskaper. Om man tänker sig att 
PBL ska vara den grundsyn som ett helt program (eller en 
enskild kurs) vilar på kan införandet kräva en stor utvecklings- 
och utbildningsinsats. Något som inte alltid finns.  En enklare 
variant är då att införa förändringar i små steg genom att 
använda någon form av hybrid-PBL som Bessant, et al. [4], 
visar på, där ett exempel kan vara endags-PBL eller One-day 
one-problem, OPOD. Något som också är testat och beskrivet 
av Andersson, P., Wester, M. [5] och fördjupat förklarat som en 
approach till PBL av O'Grady [6]. 

Endags-PBL är en pedagogisk modell för studerandeaktivt 
lärande som används på utbildningar runt om i världen. Tanken 

Problembaserat lärande på en dag- 
en flygande start på konstruktionsuppgiften   

A. Bränberg, F. Häggström och A. Moström  

E 
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är att studenter ska arbeta i grupp under en dag för att tillägna 
sig en del av en kurs. Grundformen är att dagen inleds med en 
introduktion där studenterna får ett scenario med någon form av 
problem som ska fungera som en trigger för lärande.  

Träff I (1tim): Lärare är närvarande under första timmen då 
studenterna börjar utforska ämnet för att identifiera vad de 
måste lära sig för att lösa problemet.  

Studieperiod I (1 timme): Deltagarna arbetar i grupp med 
problemet och med att inventera vilka kunskaper de har, vad de 
behöver ta reda på och hur de går vidare. 

Träff II (1 timme): Grupperna samlas och under ledning av 
en lärare får varje grupp kort redogöra för hur arbetet gått och 
vilka strategier de använt sig av. Grupperna får även fundera på 
om strategierna behöver ändras. Träffen fungerar även som en 
utvärderingspunkt där grupperna får vägledning om de är på rätt 
väg, både med faktainnehåll och gruppernas arbete. 

Studieperiod II (2,5 tim): Grupperna arbetar vidare med 
problemet utifrån synpunkterna från träff II (och äter lunch). 

Träff III (1,5 timmar): Grupperna redovisar sitt arbete och 
övriga deltagare kan ställa frågor till gruppen. Upplägget gör att 
problemet blir belyst ut många olika perspektiv. Läraren har 
även möjlighet att ställa frågor eller förtydliga oklarheter. 

III. PLANERING AV VÅR ENDAGS-PBL 
För att kunna införa en dag med problembaserat lärande 

började vi, två bygglärare och en pedagogisk resursperson, med 
en planeringsdag. Under den planeringsdagen arbetade vi med 
följande frågor – Vad vill vi åstadkomma med endags-PBL? 
Hur ser ett lämpligt schema ut för vår endags-PBL? Vad ska vi 
dela ut och när? Hur avslutar vi PBL-dagen? Vad ska resultatet 
av dagen bli? Hur utvärderar vi dagen? Vad blir effekterna av 
arbetsdagen? Här kommer en kortfattat förklaring till hur vi 
resonerad och vad vi kom fram till 

A. Vad vill vi åstadkomma med endags-PBL? 
Med dagen vill vi åstadkomma att studenterna självständigt 

och kreativt identifierar, formulerar och hanterar 
frågeställningar. Vi vill att de själva ska ta fram frågeställningar 
och hantera dem utifrån några givna förutsättningar, till 
exempel att carporten ska rymma en bil och att taklutningen ska 
vara 10°. Studenterna själva tvingas då att formulera 
frågeställningar som till exempel: Hur stor plats tar en bil och 
hur mycket utrymme behövs för att öppna dörrarna och ta sig 
in och ut ur bilen? Ska bilen kunna ha en takbox och vilken höjd 
behövs i så fall, samt hur påverkas snölasten av taklutningen 
osv. De ska även kunna analysera och utvärdera olika 
systemlösningar för den bärande stommen i carporten. I 
gruppdiskussioner ska de tillsammans inse till exempel hur 
valet av stora centrumavstånd mellan balkar resulterar i större 
dimensioner på dessa och att det påverkar materialåtgång och 
utseende på carporten.  

Vi kom fram till att resultatet från PBL-dagen ska, för 
studenterna, bli ett förslag i form av en systemskiss på 
utformningen av den bärande stommen i byggnaden. 
Studenterna ska redovisa förståelse för hur olika delar i 
byggnaden påverkar fördelning av laster och hur valet av 
stomsystem avgör carportens egenskaper.  

B. Hur ser ett lämpligt schema ut för vår endags-PBL? 
Endags-PBL har ett givet schema med: startmöte, arbete, 

gruppmöte, arbete och avslutande möte med presentation av 
resultatet. Schemat är lämpligt att följa men hur långa de olika 
passen ska vara avgörs bland annat av vilken frågeställning 
studenterna ska arbeta med och vilka förkunskaper de har. Vi 
valde att starta med ett ”standardschema” Eftersom det var 
första gången vi genomförde en endags-PBL valde vi att starta 
med ett standardschema då ville utgå från någonting som var 
beprövat. Träff II genomförde vi dock gruppvis. 

C. Vad ska vi dela ut och när? 
En viktig punkt som vi diskuterade var hur mycket 

information vi ska ge och vad studenterna förväntas arbeta fram 
under dagen. Vi valde att ge ut ett scenario där grupperna får 
olika orter för placering av sina carportar för att få en variation 
i uppgiften. För att studenterna skulle bli motiverade att utföra 
uppgiften tänkte vi att frågeställningen skulle utformas som en 
realistisk framtida uppgift som en byggnadsingenjör kan ställas 
inför. Med scenariot följde en skriftlig instruktion för PBL-
dagen, i princip ett schema. Vi valde även att inleda dagen med 
en muntlig introduktion, för att fånga upp eventuella frågor. 

D. Hur avslutar vi PBL-dagen? 
Avslutningen på dagen beslutade vi skulle vara i form av att 

alla grupper presenterar en systemskiss på hur stomsystemet för 
deras carport ser ut. Hur systemskissen visualiseras väljer 
studenterna själva. Vi ansåg att det skulle vara det bästa sättet 
för studenterna att få ta del av hur de andra grupperna resonerat 
sig fram till sina lösningar. Efter varje redovisning ges 
dessutom ett bra tillfälle för diskussion mellan studenter och 
lärare om gruppernas tekniska lösningar.  

 

E. Hur ska resultatet av PBL-dagen användas? 
Tanken var att studentgruppen efter PBL-dagen skulle ha en 

teknisk lösning (systemskissen) för den bärande stommen så de 
sedan kan räkna fram laster och bärförmåga för balkar, pelare 
med mera. 

F. Hur utvärderar vi dagen? 
När vi planerar en förändring av undervisningen vill vi 

naturligtvis göra en uppföljning och se om vi lyckas med våra 
ambitioner. Ett sätt är att utforma en enkät med ett begränsat 
antal frågor som delas ut i samband med lärtillfället. Vi valde 
att använda en pappersenkät för att det ger en bättre 
svarsfrekvens än digitala utvärderingar enligt vår erfarenhet. 
Eftersom vi hade indentifierat tre problem vi ville lösa med vår 
PBL-dag så ansåg vi att det var lämpligt att utforma en fråga 
per problem. Dessutom ville vi försöka fånga upp 
förbättringsförslag.  

Vi kom överens om att under redovisningarna observera om 
vi tyckte att det nationella målet uppnåts. Eftersom PBL-dagen 
var en del av arbetet med hela konstruktionsuppgiften har vi 
också med frågor om den i  slututvärdering av kursen. 

G. Vad blir effekterna av införandet av endags-PBL? 
Ett genomgående problem i slutredovisningarna av 
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konstruktionsuppgiften före införandet av endags-PBL var 
alltså att studenterna inte tänkt igenom konstruktionen utan bara 
hade underlag för dimensionering av balkar och pelare i ramen. 
Vår ambition var att effekterna av endags-PBL skulle bli att 
studenterna får en bättre förståelse av hur arbetet med att 
dimensionera bärande konstruktioner går till, från systemskiss 
till färdig konstruktion. En viktig del av detta är att starta tidigt 
med en väl genomarbetad systemskiss. Den kompletta 
konstruktionsuppgiften examineras, som tidigare, i slutet på 
kursen i form av tvärgruppsredovisning av stommens 
utformning och beräkningar av laster och bärförmåga. 
Dessutom lämnas en skriftlig sammanställning av beräkningar 
och ritningar in i lärplattformen. Efter införandet av endags-
PBL ska även systemskissen som var resultatet av PBL-dagen 
ingå i slutredovisningen.  

IV. GENOMFÖRANDE AV ENDAGS-PBL 
Hösten 2016  introducerade vi  projektuppgiften Carport med 

endags-PBL för första gången. Bygglärarna som undervisar på 
kursen har funktionen som PBL-handledare på PBL-dagen. Det 
innebär främst att ställa frågor och diskutera med studenterna. 
Den viktigaste uppgiften för lärarna är att vara med och 
diskutera de föreslagna utformningarna vid redovisning vid 
dagens slut.  

Med åren har genomförandet av PBL-dagen utvecklats. 

A. Första försöket 2016  
Första gången genomfördes PBL-dagen i samarbete mellan 

två byggkonstruktionslärare och en pedagogiskt resurs. 
Pedagogiska resursen fungerade som moraliskt stöd och gav 
tips till lärarna under dagen. Dessutom var det av intresse att se 
hur endags-PBL kan fungera i praktiken och intryck noterades 
under dagen. Vi avsatte en dag för introduktion, arbete och 
slutredovisning. 

Efter en vecka fick studeterna, i samband med en föreläsning, 
svara på en enkäten om PBL-dagen. Frågorna på den enkäten 
var: Tycker du att introduktionsdagen var en bra start inför 
fortsatt arbete med projektuppgiften? Upplevde du att ni hade 
givande diskussioner i gruppen? Tycker du att det var intressant 
att se vad de andra grupperna kommit fram till vid 
redovisningen i slutet av dagen? Frågorna besvarades med 
ja/nej på en skala 1-5. 

I slutet av kursen ingick två frågor om PBL-dagen i 
slutenkäten för kursen. Frågan löd: Har PBL-dagen varit till 
hjälp i arbetet med carporten? Vad har du lärt dig av att 
genomföra konstruktionsuppgift Carport?  

B. Andra försöket 2017 
Utvärdering av första försöket resulterade i att tiderna 

justerades och arbetspassen gjordes lite kortare. Det året 
började arbetsdagen med en föreläsning om bärförmåga i balkar 
som avslutades med att PBL-dagen introducerades.  

Frågan om helheten fanns även detta år med i 
slututvärdering. 

C. Tredje försöket 2018 
Inför den tredje gången ändrade vi inte på schemat eller 

frågorna i utvärderingen i slutet av kursen. Däremot 
genomfördes utvärderingen 2018 som en web-enkät på kursens 
lärplattform.   

D. Fjärde försöket 2019 
I år var vi noggranna med att, vid introduktionen, förklara 

varför uppgiften ska genomföras och vad studenterna kan lära 
sig av att genomföra den.  Efter redovisningarna delades det ut 
en enkät med samma frågor som 2016 till studenterna. Vi hade 
dessutom lagt till en fråga för att se om studenterna blivit 
medvetna om vad de behöver lära sig för att färdigställa 
uppgiften. 

V. RESULTAT   
Sammanställningen av svaren från enkäterna visar på hur 
studenterna upplevt PBL-dagen. Intryck från PBL-dagen 
inklusive redovisningarna summeras av lärarna och den 
pedagogiska resursen. 

A. Första försöket 2016  
Vid redovisningen i slutet av dagen när studenterna 
presenterade sina systemskisser kunde vi se att de flesta grupper 
analyserat och utvärderat sina tekniska lösningar. I dialog med 
lärarna i samband med redovisningarna framkom ytterligare 
aspekter på lösningarna som till exempel, att det behövs 
utrymme för att öppna bildörrarna eller att det behövs en 
avväxlingsbalk för att föra  över laster från tak till pelare. 

 
Sammanställningen av enkäten från det första försöket med 

endags-PBL 2016 är baserat på 28 stycken besvarade enkäter.  
Här redovisas hur många procent som svarat 4 eller 5 på 
frågorna och därmed upplevt ett mervärde av aktiviteten.  

 
Enligt enkäterna tyckte 89% att introduktionsdagen var en 

bra start för fortsatt arbete med projektuppgiften. En något lägre 
andel, 75% upplevde att diskussionerna inom grupperna hade 
varit givande. På frågan om de tycket att det var intressant att 
se vad de andra grupperna reodvisat, så var det 89% som höll 
med om det. 

Frågorna i enkäten efter avslutad kurs var mer öppna och 
besvarade med egna ord, men de svar vi fick var positiva som 
till exempel: ”Bra att få igång tänket kring systemskiss” eller 
”Tack vare den dagen lärde jag mig. Fattade ingenting 
innan.” 

B. Andra och tredje försöket 2017/ 2018 
2017 observerade vi att några grupper letade fram en färdig 

ritning på nätet och använde sig av den i redovisningen.  
2018 använde studenterna flitigt nätet för att ta reda på hur 

en carport ser ut. Det var inte så många som vid redovisningen 
reflekterade över varför de olika delarna fanns med på den 
ritning de googlade fram.  

Åren 2017 och 2018 gjorde vi ingen utvärdering direkt efter 
PBL-dagen men frågorna fanns med i enkäten efter kursens 
slut. 2017 var det bara positiva svar på frågorna. Till exempel: 
”Det var bra att ha en arbetsdag, blev att man kom igång 
snabbare.” På frågan om vad man lärde sig av 
konstruktionsuppgiften svarade en student: ”Från att tänka i 2d 
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(mekaniken) till att se konstruktioner i 3d. Ha tålamod. ”Det var 
då 18 studenter av 32 som fyllde i pappersenkäten före tentamen 
i samband med kursavslut. 

2018 utvärderades kursen i digital form som en web-enkät i 
kursens lärplattform. Det var då 10 av 32 studenter som 
besvarade enkäten. Även då tyckte samtliga studenter som 
svarat på frågan, att PBL-dagen hjälpt dem med att komma 
igång med konstruktionsuppgiften.  

C. Fjärde försöket 2019 
Skisserna som presenterades i slutet av dagen detta år var 

studenternas egna produkter inte plagiat av stomritningar från 
nätet. 

Resultaten från enkätundersökningen i slutet av PBL-dagen 
att fler upplevt PBL-dagen som positiv. I princip alla, 97% 
tyckte att dagen var en bra start inför fortsättningen med 
projektet. Andelen som tyckte att det var intressant att 
diskussionerna i grupperna var givande ökade till 90% och 
andelen som tyckte att det var intressant att lyssna på de andra 
gruppernas redovisningar ökade till 97%. Det var inte någon 
student som kryssat 1 eller 2 på någon av frågorna. Antalet 
studenter som svarade på enkäten 2019 var 30 stycken av 32 
kursdeltagare. Kursen pågår fortfarande så vi har inte hunnit 
utvärdera kursen som helhet.  

VI. DISKUSSION  
Första gången vi genomförde PBL-dagen upplevde vi att 

studenterna över lag kom betydligt närmare det nationella 
målet som syftar till utformning och analys av tekniska 
system. En anledning till det var att intruduktionen låg tidigt i 
kursen och studenterna då inte såg kopplingen till exemplet i 
boken som de gjort tidigare år..  

En iaktagelse som den pedagogiska resursen noterade var 
hur studenterna som lyssnade insåg att även om läraren bara 
frågade den grupp som precis höll på att redovisa så gällde 
frågan även andra gruppers lösningar. Deltagarna var mycket 
närvarande och det blev ett antal ”aha” och ”ja just ja så 
borde vi också ha gjort.”. Detta visar att studenterna kommit 
igång med att analysera sina systemlösningar. 

Resultatet av enkätundersökningen visar på att vi lyckats nå 
de mål vi hoppats på med införandet av PBL-dagen. 
Merparten av kommentarerna var positiva. Kommentarer som 
”Bra att reflektera kring systemskissen och möjlighet att bolla 
ideér innan man sätter igång beräkningarna.” bekräftar att 
studenterna i diskussioner med varandra utvärderat och 
analyserat sina systemlösningar.  Ett par negativa 
kommentarer som till exempel ” I princip alla hade samma 
lösningar då uppgiften var så självklar hur ni ville att man 
skulle lösa den.” visar att alla inte upplevt dagen som positiv. 
Det här tror vi beror på att några av studenterna har tidigare 
jobbat som hantverkare och tycker utformningen av en carport 
är självklar.  

2017 och 2018 tror vi att det sämre resultatet av dagen 
berodde på att fokuset hamnade mer på att ta fram en korrekt 
utformning än på analys och utvärdering av den egna 
systemskissen. Detta innebar att den efterföljande diskussionen 
blev fattigare då alla ansåg sig ha hittat den rätta lösningen. Det 
verkade som vi inte längre uppnådde det nationella målet, så vi 

började fundera på hur vi skulle komma till rätta med det 
problemet.  

Inför 2019 funderade vi på om vi skulle förändra uppgiften 
och välja en konstruktion som inte går lika lätt att hitta på 
internet. Vi valde dock att vara extra tydliga med avsikten PBL-
dagen och poängtera vikten av att självständigt träna på att 
utforma och analysera tekniska lösningar.  

Det visade sig på redovisningarna i slutet på dagen att 
studenterna återigen nådde det nationella målet eftersom 
variationen på lösningarna var större och diskusionerna mer 
intressanta. Resultatet från enkätundersökningen tyder också på 
att studenterna tyckte dagen var givande.  

VII. SLUTSATSER  
Endags-PBL är en arbetsform som lämpar sig väl för 

ingenjörsutbildningar. Det är en aktivitet som med begränsade 
resurser skapar studerande aktiva lärtillfällen. För lärare en 
trevlig omväxling till föreläsningar och räkneövningar. Skapar 
diskussioner och aktivitet kring mer kreativa frågeställningar än 
rätt svar på en given fråga. Det ger även bättre stöd i arbetet 
med nationella mål om helhetssyn självständigt och kreativt 
identifiera, formulera och hantera frågeställningar och 
analysera och utvärdera olika tekniska lösningar. Det är dock 
viktigt att man lägger rätt fokus vid uppstarten. 
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� 
Abstract—I den här presentationen beskrivs de pedagogiska 

idéer som bildar en grund för ny kurslitteratur om etik för 
ingenjörer som riktar sig till ingenjörsstudenter [1, 2]. Boken ska 
kunna fungera som bas för kurser i etik för ingenjörer och för 
integrerade etikstrimmor genom ingenjörsutbildningar. 
Presentationen beskriver det etiska ramverk som presenteras i 
boken (medvetenhet, ansvar, kritiskt tänkande, handling), samt 
den pedagogiska grund som boken bygger på, nämligen etik som 
problemlösning, kritiskt tänkande genom mångfald, det positiva 
och det negativa, det vardagliga, samt att involvera hela studenten.  
 

Index Terms— Etik, ingenjörsutbildningar, kurslitteratur, 
ramverk  
 

I. INLEDNING: BOKENS RAMVERK 
den här presentationen beskrivs de pedagogiska idéer som 
bildar en grund för ny kurslitteratur om etik för ingenjörer 
som riktar sig till ingenjörsstudenter [1, 2]. Boken ska kunna 

fungera som bas för kurser i etik för ingenjörer och för 
integrerade etikstrimmor genom ingenjörsutbildningar.  
 
Boken är strukturerad efter ett ramverk bestående av fyra steg: 
medvetenhet, ansvar, kritiskt tänkande och handling.   
 

A. Medvetenhet 
Det första steget är medvetenhet - att bli medveten om de etiska 
frågor som finns inom ingenjörspraktikens tre områden: arbete 
med teknik, arbete tillsammans med andra, samt privatlivet. 
Arbete med teknik handlar om de etiska frågor som har att göra 
med utveckling, förfining, implementering, eller användande av 
teknik. Genom sitt arbete med teknik så har ingenjören en 
påverkan på andra människors uppfattningar eller handlingar, 
och det är därför viktigt att ingenjören funderar kring denna 
påverkan. Arbete tillsammans med andra handlar om de 
mellanmänskliga relationer som ingenjören har till 
medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter. Här 
kan det uppstå olika etiska frågor såsom orättvisor i 
lönesättning mellan män och kvinnor, sexuellt trakasseri, 
mutor, osv. Arbete med teknik kan sägas handla om produkten 
medan Arbete tillsammans med andra kan sägas handla om 
processen. Privatlivet innehåller som vi alla vet många frågor 
med etiska aspekter och även dessa påverkar arbetsutövningen 
som ingenjör. Till exempel frågan om hur man ska dra gränsen 
mellan arbete och privatliv är en fråga som de flesta ingenjörer, 
och kanske speciellt de som har yngre barn, funderar kring. I 

 
T. Lennerfors arbetar på Uppsala univeristet, Institutionen för 

Teknikvetenskaper (thomas.lennerfors@angstrom.uu.se) 

och med det gränslösa arbetet sammanflätas det privata med 
jobbet allt mer.   
 

B. Ansvar 
Men även om man är medveten om någon etisk fråga kan man 
tycka att det är någon annans ansvar att hantera den. Till 
exempel kanske en ingenjör har bevittnat sexuellt trakasseri på 
jobbet, men kanske tänker att det inte är hens ansvar att göra 
något åt saken. Det är väl någon annan som borde göra något åt 
det? I det andra steget i ramverket diskuteras därför ansvar, som 
i den här boken diskuteras såsom en ingenjörs internalisering 
av en viss etisk fråga: dvs. är det mitt ansvar att hantera frågan? 
Ansvaret delas upp i tre ansvarskomponenter: frihet att, frihet 
från, och påverkan. Frihet att (aktörspecifika aspekter) söker 
beskriva huruvida en person kan sägas vara kapabel att fatta 
egna, välgrundade beslut. Frihet från (kontextspecifika 
aspekter) försöker beskriva till vilken grad aktören är påverkad 
av yttre tryck och tvång. Påverkan handlar om huruvida aktören 
kan göra skillnad om hen beslutar sig för att hantera den etiska 
frågan. Till exempel kanske man som enskild person kan göra 
något åt ett specifikt fall av sexuellt trakasseri på jobbet, men 
det kan vara svårare att göra något åt att bekämpa globala 
orättvisor. Efter en diskussion om dessa ansvarskomponenter 
presenteras olika former av rationaliseringar 
(neutraliseringstekniker såsom förnekande av ansvar, skada, 
offer, fördömande av fördömarna, åberopande av högre 
lojaliteter, osv) och undvikande (konformism, lydnad, brist på 
tid, osv), dvs. hur vi brukar undvika att ta vårt ansvar. Delen 
avslutas med ett kapitel om ingenjörens professionella ansvar.   
 

C. Kritiskt tänkande 
Det tredje steget är kritiskt tänkande - hur ska vi handla när vi 
har identifierat en etisk fråga som vi bör ta ansvar att göra 
någonting åt? Här handlar det om att formulera problemet, ta 
fram olika alternativa lösningar på problemet samt den etiska 
påverkan som varje alternativ har. I den här delen presenteras 
modeller för kritiskt tänkande, som liknar det sätt på vilken 
studenten redan löser problem i sin vardag eller sina studier. 
Skillnaden som betonas i boken är att man kan tänka mer 
kreativt och konstruktivt kring ett etiskt problem om man kan 
använda sig av etisk teori. Den etiska teorin, såsom 
konsekvensetik, pliktetik, dygdetik, relationell etik, frihetens 
etik, rättvisa, samt miljöetik, är i den här boken alltså 
positionerad som ett medel för att främja kritiskt tänkande kring 
ett etiskt problem. En syntetisk modell tas fram i boken som på 
ett strukturerat, rekursivt och visualiserande sätt kan användas 

 
 

Etik för ingenjörer: en pedagogisk grund 
T. Lennerfors, Uppsala universitet 
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för etisk problemlösning. Även diskurs/dialogbaserade metoder 
tas upp i den här delen.  
 

D. Handling 
Det fjärde steget är handling - att i det korta loppet handla på 
det sätt som har framkommit som det lämpliga i det föregående 
steget, och att i det långa loppet bygga upp beteendemönster 
som gynnar handling med positiva etiska konsekvenser. Här 
diskuteras både viljesvaghet, och en modell för långsiktigt 
etiskt handlande presenteras – den etiska kartan. Den etiska 
kartan består av att en person ger en beskrivning av nuläget i 
termer av etiskt handlande, funderar på normativa ideal, och gör 
en plan för hur man kan nå sina ideal. De normativa idealen 
formuleras av varje enskild individ.   

 

II. EN PEDAGOGISK GRUND 
Efter denna beskrivning av bokens struktur presenteras här de 
pedagogiska idéer som boken bygger på, nämligen etik som 
problemlösning, kritiskt tänkande genom mångfald, det 
positiva och det negativa, det vardagliga, samt att involvera hela 
studenten.    
 

A. Etik som problemlösning 
Ofta beskrivs ingenjörer som personer med förmåga att lösa 
problem inom ett givet teknikområde (se Lennerfors 2019a, b). 
En grundläggande inställning med boken är därför att integrera 
etiken in i ingenjörsstudenters och ingenjörers 
problemlösningsorientering. Ingenjörsproblem är 
mångfacetterade och till skillnad från i naturvetenskapen 
handlar det om att få fram en tillräckligt bra lösning, snarare än 
en absolut korrekt lösning [3]. Dock har jag i min undervisning 
identifierat att studenter löser problem inom en given ram som 
beskriver problemet som ett "rent" tekniskt problem, snarare än 
ett som är komplext och som också innehåller etiska 
dimensioner. Därför beskrivs etik i boken som att 
medvetandegöra de etiska dimensionerna av ingenjörsproblem 
(arbete med teknik), eller ett 
arbetsplatsproblem/samarbetesproblem (arbete tillsammans 
med andra), ta ansvar för att handla kring problemet, tänka 
kritiskt om problemet, där olika alternativ ställs upp och där de 
etiska konsekvenserna för varje alternativ analyseras, och sedan 
handla. Genom att fokusera på problemlösning kan etiken 
anpassas till ingenjörens praxis.   
 
Poängen med den etiska teori som gås igenom i boken är därför 
inte att lära sig "om etik" utan snarare att använda den 
kunskapsbas som finns inom etik och närliggande områden för 
att kunna lösa komplexa problem. Teorierna ses därför som 
verktyg och att man genom att använda dessa verktyg i 
kombination med beslutsmodeller om etik kan träna upp en 
förmåga att göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter, 
vilket också rimmar med Högskoleförordningens examensmål.   

 

B. Kritiskt tänkande genom mångfald 
Etiken är gränsöverskridande, och man bör därför inte begränsa 
sig till ett visst akademiskt fält eller en viss geografisk region 

för inspiration. Boken hämtar inspiration från moralfilosofi, 
men även till exempel sociologi, ekonomi, kriminologi, och 
psykologi för att bidra till ett kritiskt tänkande kring etik. Istället 
för att bara hämta inspiration från västerländska teorier tar 
boken också upp teorier från Asien, till exempel Buddhism, 
Konfucianism, och tänkare såsom Tetsuro Watsuji och 
Tomonobu Imamichi. Även de empiriska exemplen kommer 
från en mängd olika kontexter, alltifrån maskinteknik, 
byggteknik och fartygskonstruktion, till artificiell intelligens, 
genteknik och transhumanism, och rör olika etiska frågor såsom 
maktförtryck, diskriminering, mentorskap, samt utveckling av 
ny teknik. Tanken med detta gränsöverskridande angreppssätt 
är att visa upp etikens vikt och betydelse i olika kontexter och 
från olika perspektiv för att bidra till studentens kritiska 
tänkande.  

C. Det positiva och det negativa  
Det finns en tendens inom ingenjörsetiken att fokusera på stora 
skandaler till exempel eldinfernot Ford Pinto, 
Challengerolyckan, och Volkswagens defeat devices. Detta är 
förstås ett sätt att väcka studenternas intresse, men samtidigt 
presenterar detta angreppssätt etiken som något som ska 
användas primärt för att undvika stora skandaler. Fokuset på 
"den mörka sidan" mobiliserar också en uppsättning mer 
negativa känslor som kan begränsa studenternas lärande och 
intresse för ämnet. I boken finns självklart ett fåtal skandaler 
med i boken såsom Volkswagens Dieselgate, men boken lyfter 
också fram positiva exempel och positiva känslor. Positiva 
exempel är till exempel ingenjörer som använder sin kompetens 
för att bygga ett bättre samhälle, och positiva känslor försöker 
frammanas genom att göra etiken så intressant och inspirerande 
som möjligt, både genom urval av teorier och exempel, och 
sättet som teorier och exempel presenteras på.  

 

D. Det vardagliga 
I boken ska studenter relatera till vardaglig ingenjörsetik, 
eftersom det är statistiskt mindre troligt att de kommer att 
drabbas av en stor skandal i deras arbetsliv. I forskning om etik, 
poängteras vikten av människors vardagliga moraliska 
erfarenheter [4]. Sådana exempel finns det i boken, t.ex. rörande 
diskriminering. Dessutom ingår en övningsuppgift som handlar 
om att intervjua en yrkesverksam ingenjör om etik.  
 

E. Att involvera hela studenten 
Ett sätt att få studenter att internalisera ett etiskt perspektiv med 
medvetenhet, ansvar, kritiskt tänkande och handling är att 
involvera "hela studenten", dvs. inte bara studentens idé om hur 
hens framtida arbete kommer att se ut, utan även studentens 
nuvarande vardag i sin roll som student och som privatperson. 
I boken ges exempel från populärkultur som troligtvis 
intresserar studenterna, t.ex. filmer och låttexter, delvis 
inspirerat av STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, 
and Math). Dessutom, i steget handling, finns en etisk karta, 
som är en uppgift där studenterna får beskriva sig själva 
avseende någon aspekt, beskriva normativa ideal som de vill 
uppnå, samt hur de ska nå dit.  
 

59



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, 
27 november – 28 november 2019 

REFERENCES 
[1] Lennerfors, T.T. (2019). Engineering ethics, Lund: Studentlitteratur.  

[2] Lennerfors, T.T. (2019). Etik för ingenjörer, Lund: Studentlitteratur. 

[3] Sjøberg, S. (2010). Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk 
ämnesdidaktik, Lund: Studentlitteratur.  

[4] Corvellec, H. & Holmberg, L. (2004). Organisationers vardag : sett 
underifrån, Malmö: Liber ekonomi.  

 
 
 
 
 

60



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, 
27 november – 28 november 2019 

� 
Abstract— I början av 1990-talet omvandlades den svenska 

gymnasiala fyraåriga ingenjörsutbildningen till en tvåårig 
högskoleutbildning. Införandet av den tvååriga 
ingenjörsutbildningen på högskolenivå, under en inledningsperiod 
kallad mellaningenjör, därefter högskoleingenjör, innebar stora 
förändringar för många lärosäten med avseende på exempelvis 
utbildningsvolym, men kan också ses som tillfälle då både 
lärosätens organisationsstruktur och identitet stod under ett 
förändringstryck. Huvudsyftet med den här studien är att 
analysera och förstå det som ledde till denna utbildningsreform, 
dvs. att identifiera och analysera argumenten hos de intressenter 
som var med och påverkade processen som ledde fram till 
riksdagsbeslutet 1989 att gymnasieingenjörsutbildningen skulle 
omvandlas, och samtidigt förlängas med ett år, till en 
ingenjörsutbildning på högskolenivå. Studien är en historisk 
studie som kombinerar dokumentsstudier, främst policyrapporter 
och statliga utredningar, med semistrukturerade elitintervjuer. 
 

Index Terms—gymnasieingenjörsutbildning, högskole-
ingenjörsutbildning, utbildningsreform.  
 

I. INTRODUKTION 
december 2009 höll Sveriges dåvarande utbildningsminister 
Jan Björklund en presskonferens då han presenterade ett 

förslag att återinföra en gymnasieingenjörsutbildning. Det var 
då ganska exakt tjugo år sen Sveriges riksdag hade beslutat att 
den gamla gymnasieingenjörsutbildningen skulle upphöra för 
att istället bli en ingenjörsutbildning på högskolenivå. Vid sin 
sida på presskonferensen hade utbildningsministern vd:n för ett 
stort lastbilsföretag, som dessutom var ordförande för den 
största arbetsgivarorganisationen på industrisidan. Han 
bekräftade att industrin välkomnade detta initiativ och han såg 
ett stort behov av den här nygamla typen av ingenjörer. 
Utbildningsminister menade även att det hade varit ett misstag 
att överge den gamla gymnasieingenjörsutbildningen tjugo år 
tidigare.  

Vad var då som övergavs och framför allt varför? Temat för 
den här artikeln är den fyraåriga gymnasiala ingenjörs-
utbildningen, ofta kallad T4, som i början på 1990-talet 
omvandlades till en tvåårig ingenjörsutbildning på 
högskolenivå. Omvandlingen innebar stora förändringar för 

 
Detta konferensbidrag bygger på två, ännu ej publicerade texter från samma 

studie och av samma författare. Den ena texten är ett reviderat och godkänt 
bokkapitel i en bok om tekniska universitet, den andra texten är en inskickad 
men ännu ej granskad artikel i en vetenskaplig tidskrift. Båda dessa texter är på 
engelska.   

många lärosäten med avseende på exempelvis utbildnings-
volym, men kan också ses som ett tillfälle då både lärosätens 
organisationsstruktur och identitet stod under ett förändrings-
tryck. Huvudsyftet med den här studien är att analysera och 
förstå det som ledde till denna utbildningsreform, dvs. att 
identifiera och analysera argumenten hos de intressenter som 
var med och påverkade processen som ledde fram till 
riksdagsbeslutet 1989 att gymnasieingenjörsutbildningen skulle 
omvandlas, och samtidigt förlängas med ett år, till en 
ingenjörsutbildning på högskolenivå. Tidsperioden för studien 
är från 1982 fram till 1989. 

Tidigare beskrivningar av denna utbildningsreform [1-3] har 
pekat på en rad skäl till reformen, ofta sammanfattad som en 
kombination av bristande kvalitet av T4, industrins behov av en 
högre nivå av kunskap och färdigheter samt att svenska 
ingenjörs-utbildningar behövde anpassas till den internationella 
arenan. Tidigare rapporter har dock inte pekat ut någon 
intressent som mer inflytelserik än någon annan i processen, 
även om de mest framträdande argumenten kan sägas ha sitt 
ursprung från avnämarna, industrin.  

II. BAKGRUND 
Svensk ingenjörsutbildning på gymnasial nivå har en historia 

som går tillbaka till mitten av 1800-talet. Det var en mer 
praktiskt inriktad ingenjörsutbildning än ingenjörsutbildningen 
på högskolenivå, oftast mycket väl förankrad i den 
lokala/regionala arbetsmarknaden [3, 4]. Från mitten av 1900-
talet integrerades den i gymnasieskolorna som ett treårigt 
tekniskt program, följt av ett valfritt fjärde år (följaktligen T4). 
Antalet nya elever på T4-programmets första år ökade under 
1970- och början av 1980-talet, från 6 260 nya elever 1973 till 
12 490 nya elever 1984 [5]. Dessutom ökade andelen kvinnliga 
elever stadigt, från bara 5 procent 1973 till 22 procent 1984 [5]. 
Trots den ökade populariteten omvandlades utbildningen till en 
tvåårig ingenjörsutbildning på högskolenivå, under en 
inledningsperiod kallad mellaningenjör, för att bara några år in 
på 1990-talet bli ytterligare förlängd till den tre-åriga 
högskoleingenjörsutbildning som finns nu.  

Den ökade populariteten för T4 var inte bara positiv. Vissa 
intressenter började uttrycka en oro över det ökade antalet 
elever på T4. Eftersom det sammanlagda antalet elever på de 
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naturvetenskapliga och tekniska linjerna i gymnasieskolan inte 
ökade i samma utsträckning, så minskade med andra ord den 
naturvetenskapliga sidan. Detta skapade en oro bland 
universiteten, både tekniska och ”vanliga” universitet, som 
traditionellt hade en rekryteringsbas av studenter som kom från 
den naturvetenskapliga linjen. På kort sikt kunde därför 
tillväxten av T4 ses som ett hot mot rekryteringen av studenter 
till teknik- och naturvetenskapsrelaterade utbildningar, 
inklusive civilingenjörsutbildningarna, men på lång sikt även 
ett hot mot rekryteringen av nya forskare (Intervju #1, Intervju 
#2). 

Dessutom påpekade vissa intressenter att även om 
arbetslösheten bland dem med gymnasie-ingenjörsutbildning 
var låg, så fanns det också en stor variation i de färdigheter som 
krävdes på arbetsmarknaden, vilket innebar att många 
nyutexaminerade gymnasieingenjörer inte fick kvalificerade 
ingenjörsjobb [6]. Ett annat område som oroade var den 
minskade tillgången på kvalificerade lärare på T4, som helst 
skulle ha en kombination av teknisk/industriell 
arbetslivserfarenhet, en ingenjörsutbildning och en lärar-
utbildning. Den generella konjunkturuppgången som inleddes i 
början av 1980-talet, i Sverige såväl som i viktiga exportländer, 
tillsammans med en snabb teknisk utveckling, ledde till en 
ökning av industrins efterfrågan på arbetskraft, inklusive 
ingenjörer [7]. Kombinationen av ökat elevantal, och därmed 
ett ökat lärarbehov, och en ökad efterfrågan på arbetskraft, som 
lockade bort annars lämpliga lärare som fick bättre betalt i 
industrin än i skolan, var inte gynnsam.  

En inte oviktig del i bakgrunden till att frågan började utredas 
var även förhållandena inom högskolor och universitet vid den 
här tiden, inte minst när det gällde de tekniska utbildningarna. 
Före högskolereformen 1977 var det svenska högre 
utbildningssystem väldigt centralstyrt. Staten (dvs. riksdag och 
regering) fattade beslut på en detaljerad nivå om exempelvis 
universitetens interna organisation, professorstillsättningar, 
lönesättning och lokaler och utrustning [8]. Den omfattande 
reform som genomfördes 1977 syftade bland annat till att 
koppla högre utbildning närmare till arbetsmarknaden och dess 
behov av kvalificerad arbetskraft. Reformen innebar i viss mån 
ännu större central kontroll, men samtidigt fick universitet och 
högskolor relativt sett en större lokal/regional frihet att utforma 
sin utbildningsverksamhet [9]. 

Utåt sett var nog ändå den största förändringen att det 
skapades flera högskolor i Sverige. Tio städer fick sina egna 
högskoleenheter i stället för att vara filialer till befintliga 
universitet. Flera utbildningar, främst yrkesutbildningar, som 
tidigare inte betraktats som högskoleutbildningar fick nu 
högskolestatus, t.ex. förskolelärarutbildningar och sjuk-
sköterskeutbildningar. Den fyraåriga gymnasieingenjörs-
utbildningen, som ju formellt bestod av ett treårigt program på 
gymnasiet med en ettårig yrkesutbildning som påbyggnad, 
ingick emellertid inte bland dessa nya högskoleutbildningar. De 
nya högskolorna kunde starta kortare tekniska utbildnings-
program men inte civilingenjörsprogram. I praktiken innebar 
detta att de nya högskolorna hade små möjligheter att bygga 
upp en större volym av teknisk utbildning.   

Med andra ord fanns det enligt många intressenter flera skäl 

att göra en översyn av den gymnasiala ingenjörsutbildningen.  

III. TEORETISKT RAMVERK 
Den här utbildningsreformen kan ses som ett exempel på en 

institutionell förändringsprocess där den "synliga" förändringen 
kan beskrivas som en ”critical juncture” [10]. Processen som 
leder till denna ”critical juncture” antas bestå av en stegvis 
utveckling av reformförslag, där olika intressenter nätverkar, 
förhandlar och samverkar, samtidigt som de finslipar sina 
argument [10, 11]. I det här fallet kan ”the critical juncture” 
definieras som beslutet i riksdagen 1989 att genomföra 
reformen, men aktörerna och deras argument bakom det är inte 
synliga i det beslutet. Vi fokuserar därför vår uppmärksamhet 
på de intressenter som var inblandade i processen.  

Betydelsen av intressenters roll i beslutsprocesser och 
behovet av att karakterisera dessa med avseende på deras 
beteende, intressen, agenda, inflytande, mandat etc. har länge 
varit av intresse för forskning [12]. Mitchell, Agle och Wood 
[13] har utvecklat tankar om intressentanalys där de 
identifierade intressenternas utvärderas och tolkas för att avgöra 
deras betydelse i förhållande till varandra. De tre huvudattribut 
som används i denna teori är: 

• Makt: Intressentens makt att påverka en viss fråga. 
• Legitimitet: I vilken grad en intressenters handlingar 

eller påståenden ses som önskvärda, korrekta eller 
lämpliga. 

• Angelägenhet: I vilken grad en intressents anspråk 
kräver omedelbar handling. 

Från dessa attribut kan olika klasser av intressenter 
identifieras, baserat på om de har en, två eller alla tre attributen. 
Intressentens betydelse är positivt relaterad till den 
sammanlagda upplevda närvaron av de tre attributen. Det är 
noterbart att de tre attributen inte är statiska och därför kan 
förändras över tid. 

Vi utvecklar inte begreppen makt och legitimitet ytterligare 
här utan hänvisar till tidigare arbeten om dessa begrepp (makt: 
[14], legitimitet: [15]). Attributet angelägenhet (eng. urgency) 
är dock något som tydligen har utvecklats av Mitchell, Agle och 
Wood [13], vilket gör modellen unik eftersom den kombinerar 
de tre attributen till en dynamisk modell för intressentanalys. 
Men angelägenhet definieras inte mycket utöver den korta 
förklaringen ovan, samtidigt som det finns ett behov att här 
utveckla det något. Det är meningsfullt att anta att angelägenhet 
ofta är "positiv", som när en intressent vill att något ska hända. 
En intressent kan dock också vilja att något inte händer, dvs. en 
"negativ" angelägenhet. Det går att jämföra detta med hur en 
organisation eller intressent kan reagera och agera på ett 
förändringstryck [16], se nedan. Det är införandet av 
angelägenhet samt kombinationen av makt, legitimitet och 
angelägenhet som gör modellen av Mitchell, Agle och Wood 
[13] tilltalande att använda för denna studie. Tillägget med 
positiv eller negativ angelägenhet är en utveckling av modellen. 

Sambanden mellan intressenter, ibland kallat 
intressentnätverk, är inte i fokus i modellen av Mitchell, Agle 
och Wood [13], men det finns ett behov av att förhålla sig till, 
och, om det är lämpligt, klustra intressenter med samma 
egenskaper för att bättre förstå dynamiken i en 
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förändringsprocess. Reed et al. [17] redovisar tre huvudsakliga 
metoder för att analysera intressentrelationer: aktörsmatriser, 
sociala nätverksanalyser, och kunskapskartläggning. De två 
senare sägs vara bäst att använda i kombination och är mest 
användningsbar när det är fråga om en stor grupp intressenter. 
Däremot kräver aktörsmatriser, i sin enklaste version, bara att 
man fastställer om intressenterna kompletterar varandra eller 
samarbetar eller har konflikter, och är användbar då 
intressenterna är få. 

Eftersom vi i denna studie söker efter en bättre förståelse 
kring de bakomliggande orsakerna i en förändringsprocess, 
finns det ett behov av ett teoretiskt ramverk kring detta. Ett sätt 
är att se hur organisationer agerar och reagerar på 
förändringstryck. Oliver [16] anger fem olika strategier som en 
organisation kan välja när de utsätts för ett förändringstryck; 
följa (acquiescence), kompromissa (compromise), undvika 
(avoidance), trotsa (defiance), manipulera/påverka 
(manipulation). Oliver diskuterar också de ”yttre” 
förhållandena: varför trycket utövas, vem som utövar tryck, vad 
trycket består av, hur och med vilka medel utövas trycket och 
var det inträffar, men denna typologi kan behöva en anpassning 
för utbildningsorganisationer, dvs. skola, högskola etc. [18, 19]. 
Geschwind [20] har därför modifierat de fem strategierna till ett 
mer användbart analysverktyg genom att kategorisera 
strategierna i två dimensioner: aktivitetsgrad (med en skala från 
passiv till aktiv) respektive attityd (med en skala från negativ 
till positiv).  

Men för att en organisation ska kunna agera på ett externt 
(eller internt) förändringstryck måste den ha ett mål eller 
ambition som kan relateras till detta. Organisationens mål eller 
ambition kan vara uttalat eller outtalad, men den strategi som 
organisationen väljer kan sägas spegla den identitet som 
organisationen har eller vill ha. Teorier om organisatorisk 
identitet har utvecklats på flera nivåer [21, 22], och Stensaker 
[23] har utvecklat en konceptuell modell för organisatorisk 
identitet relaterad till förändringar i universitet och högskolor. 
Modellen identifierar fyra olika sätt på vilka organisatorisk 
identitet kan spela en roll i relation till olika typer av 
förändringsaktiviteter: 

• Organisatorisk identitet som tolkning; Organisationens 
identitet kan ses som ett tolkande schema som hjälper 
organisationens medlemmar att förstå interna eller 
externa förändringar. 

• Organisatorisk identitet som image; Organisationens 
förändringsaktiviteter speglar hur organisationen vill 
framställa sig självt externt. 

• Organisatorisk identitet som innovation; Även om 
modeller om organisatorisk identitet främst handlar om 
stabilitet och inte om förändring, så hävdar Stensaker 
[23] att det finns en potential för att använda 
organisatorisk identitet som ett sätt att driva fram 
innovationer i en organisation.  

• Organisatorisk identitet som integration; Interna 
diskussioner om organisatorisk identitet i förhållande till 
föreslagna förändringar kan främja engagemang och en 
större enighet om den gemensamma identiteten. 

Kombinationen av teorier om hur organisationer agerar på 

förändringstryck samt teorier om organisationers identitet 
kommer att användas för att analysera den politiska 
beslutsprocessen i den här studien. 

IV. METOD 
Metoden för studien är en kombination av historiska 

dokumentstudier [24] och intervjuer, en kombination som 
brukar kallas ”oral history approach” [25, 26]. Av särskilt 
intresse är dokumenten från åren före utbildningsreformen som 
kan visa på ett tryck (externt och/eller internt) för förändring. 
De primära källorna består av statliga rapporter, utredningar 
och lagförslag, publicerade direkt av regeringen eller av dess 
myndigheter. Rapporter från andra intressenter betraktas också 
som primära dokument. Vidare har sex semistrukturerade 
elitintervjuer [27] genomförts med personer som hade 
nyckelroller i förberedelsearbetet och i reformarbetet. 

I studien har en intressentanalys gjorts baserat både på de 
skriftliga och muntliga källorna. Modellen som beskrivits 
tidigare av Mitchell, Agle och Wood [13] har använts för detta 
ändamål. Den första delen av analysen var att identifiera 
intressenterna. Arbetet med att identifiera intressenter kan 
jämföras med vad t.ex. Richards & Morse [28] kallar "snowball 
sampling", dvs. att en identifierad intressent leder till en eller 
flera andra intressenter. Både de primära dokumenten och 
intervjuerna har använts för att identifiera och verifiera nya 
intressenter. 

Den andra delen av intressentanalysen var att klassificera 
varje identifierad intressent baserat på de tre attributen "makt", 
"legitimitet" och "angelägenhet" [13] för att bestämma deras 
betydelse för reformens utformning. Både det skriftliga 
materialet och intervjuerna har använts för att bestämma olika 
intressenters positioner. Diskussioner om denna reform varade 
i flera år, från början av 1980-talet till beslutet i riksdagen 1989. 
Flera intressenter bytte ställning under denna period, vilket 
också har inkluderats i intressentanalysen. Dessutom har 
förhållandena mellan intressenterna analyserats. Vi använde här 
förenklade aktörsmatriser [17], där förhållandena mellan olika 
intressenter bestäms utifrån om de kompletterar varandra, 
samarbetar eller har konflikter.   

Forskningsmetoder som bygger på dokumentstudier är 
avsedda att ge insikt inom tre relaterade kunskapsområden om 
mänsklig social aktivitet [24]. Det första är att ge insikter från 
det förflutna, vare sig det är från äldre tider eller från modernare 
historia. Denna studie är tydligt kvalificerad som modern 
historia eftersom den hände för 25 till 35 år sedan. Ett andra 
kunskapsområde är processer för förändring och kontinuitet 
över tid. Detta är naturligtvis i fokus för denna studie. Det tredje 
kunskapsområdet inom dokumentforskning hänför sig till att 
med hjälp av kunskap om historien kunna förklara nuvarande 
strukturer, relationer och beteenden. Detta är inte i fokus i den 
här studien, men de inledande meningarna i denna artikel om 
den pånyttfödda gymnasieingenjörsutbildningen ger en ändå en 
koppling till nutid och fortsatt forskning skulle kunna påvisa 
relationerna etc. mellan den ”nya” och den ”gamla” 
gymnasieingenjörsutbildningen. 

De primära dokumenten ställer några metodologiska 
utmaningar [24], en är att dokumenten i form av rapporterna, 
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utredningarna etc. uteslutande har ett top-down-perspektiv, och 
att det kan finnas en partisk agenda, öppen eller dold, i 
dokumenten. Även om en partisk agenda också kan vara en 
faktor i intervjuerna, kan de faktiskt ses som ett sätt att 
kompensera för eventuell partiskhet i dokumenten [29], eller 
åtminstone påpeka denna partiskhet. Om det hade varit möjligt 
att hitta inlägg i diskussionen från till exempel lärare eller 
elever/studenter eller organisationer som företrädde dessa 
grupper, så hade det också kunnat vara till hjälp för att balansera 
detta topp-down-perspektiv, men tyvärr har vi inte kunnat hitta 
några sådana dokument. Ett annat möjligt sätt att balansera 
denna fråga är att hitta andra källor som t.ex. artiklar i press och 
media. Vi hittade dock inget sådant i våra första preliminära 
sökningar och vi har dessutom blivit rekommenderade av alla 
sex personer som vi intervjuade att inte söka efter artiklar i press 
och media av det enkla skälet att det förmodligen inte finns 
något att hitta. Även om detta kan vara ett intressant fenomen i 
sig, kanske det bara visar att det var en annan tidsepok än idag. 

De sex intervjuerna genomfördes som semistrukturerade 
elitintervjuer [27]. Som nämnts har intervjuerna behandlats mer 
eller mindre på samma sätt som dokumenten, dvs. de har banat 
vägen för en identifiering och klassificering av intressenterna, 
och för att identifiera förändringar och rörelser i intressenternas 
positioner under tidsperioden. Användningen av muntliga 
källor i form av intervjuer i historiska studier väcker frågor om 
både trovärdighet och etik [25], inte minst den inneboende 
konflikten mellan personliga minnen och officiella dokument, 
även känd som kampen mellan minne och historia [29]. Alla 
intervjuade hade nyckelpositioner i sina respektive 
organisationer, såsom tjänstemän, politiska och icke-politiska, 
som var inblandade i utredningarna och rapporterna som så 
småningom ledde till reformen. Vi har dock lovat 
intervjupersonernas anonymitet och kan därför inte gå djupare 
in i deras bakgrund eller identitet. Därmed är ett antal etiska 
frågor möjliga lösta [27], men samtidigt har intervju-
personernas versioner i stort sett lämnats orörda och därmed 
kan möjligen deras trovärdighet ifrågasättas. Vi har faktiskt fått 
några motstridiga berättelser här och var, men det kan man 
också förvänta sig med tanke på att det är ungefär 30 år sedan 
händelserna inträffade [29]. Möjligheten att hitta en mängd 
lämpliga personer att intervjua har dessutom av naturliga skäl 
varit mycket begränsad. 

V. RESULTAT 
De händelser som ledde till beslutet 1989 att genomföra 

utbildningsreformen för ingenjörsutbildning i Sverige har i 
detta avsnitt delats upp i tre faser. De tre faserna kännetecknas 
av vilka intressenter som var mest aktiva och/eller karaktären 
på aktiviteterna. Det finns dock lite överlapp i tid mellan 
faserna, men vi har valt att sortera faserna efter deras 
egenskaper snarare än efter den exakta tidpunkten för 
händelserna. En majoritet av intressenterna från den tiden är 
desamma som idag, även om många av dem har olika namn. 
Intressenterna introduceras och analyseras samtidigt som 
händelse¬utvecklingen presenteras. 

I intressentanalysen har den svenska regeringen placerats i 
centrum som ”den som ska påverkas”. Det är sant i den 

meningen att det är de styrande politikerna som måste påverkas 
för att i slutändan ta beslut om reformen. Men det fanns 
naturligtvis andra partier och politiker också, och de skulle 
möjligen kunna bilda en egen kategori av intressenter, kanske 
till och med flera kategorier av intressenter. Men alla våra 
informanter har sagt att det faktiskt i sak inte fanns någon 
oenighet mellan de olika politiska partierna. Flera av 
intervjuerna pekar faktiskt på att det bara var den tidens ledande 
parti, Social¬demokraterna, som drev frågan framåt. Några 
enskilda politiker stod ut, men mer som hängivna individer än 
som någonting annat. Finansdepartementet var, och är förstås 
fortfarande i dag, alltid i bakgrunden för att bevaka att 
kostnaderna för reformer inte blir för stora. Vi har dock inte 
behandlat finansdepartementet som en separat intressent. 

A. Fas 1 – Något måste göras! 
UHÄ (Universitets- och högskoleämbetet, idag UKÄ) 

föreslog redan 1974 att nya kortare ingenjörsutbildningar skulle 
introduceras på svenska lärosäten. Förslaget avslogs och det 
dröjde ett antal år innan andra intressenter väckte liv i frågan 
igen. 1982 presenterade Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, 
en ny policyrapport [30]. Den innehöll ambitiösa förslag till 
förändringar i utbildningssystemet för tekniker och ingenjörer, 
bl.a. föranlett av den ökade efterfrågan på arbetskraft i Sverige. 
Fler rapporter presenterades av intressenter från båda sidor av 
arbetsmarknaden, dvs. arbetsgivarorganisationer och fack-
förbund [31-35]. Under 1980-talet fanns det två dominerande 
intressenter på arbetsgivarnas sida med intressen i tekniska 
utbildningar; SAF och Industriförbundet (numera 
sammanslagna till Svenskt Näringsliv). En tongivande 
organisation som var medlem i både SAF och Industriförbundet 
var Verkstadsföreningen (VF, idag Teknikföretagen). På 
fackföreningssidan var TCO, en paraplyorganisation på 
tjänstemannasidan, en aktiv intressent tillsammans med ett av 
deras medlemsförbund, SIF. En annan viktig fackförening med 
intresse för ingenjörsutbildning var civilingenjörsförbundet 
(CF, idag Sveriges Ingenjörer).  

I dessa rapporter handlade huvudfrågan inte om att flytta T4 
från gymnasieskolan till högskolan, det överhängande 
problemet var att hitta tekniskt kvalificerad arbetskraft för 
industrin, med en högre kvalitet eller åtminstone annan 
kompetensnivå än vad de befintliga tekniska programmen i 
gymnasieskolan kunde erbjuda. Men det fanns även ett annat 
bekymmer och det var det upplevda överflödet av kortare 
tekniska utbildningar inom högskolan. Vi nämnde ju mycket 
kort i introduktionen att efter högskolereformen 1977 så kunde 
universitet och högskolor erbjuda kortare tekniska utbildningar, 
typiskt sett två läsår långa. I mitten av 1980-talet hade dessa 
växt både i antal och volym. 1985–86 hade dessa kortare teknik- 
och ingenjörsprogram cirka 2 000 nya studenter per år jämfört 
med cirka 4 000 på civilingenjörsutbildningarna [36]. Det var 
dock svårt för intressenter utanför högskolan, det vill säga både 
arbetsgivare och blivande studenter, att få en översikt och att 
förstå detta utbud. Den här frågan behandlades i några av 
rapporterna i denna fas och har också framhållits av flera 
intervjupersoner, t.ex. ”Det fanns liksom kanske en i Västerås 
och en i Eskilstuna med samma inriktning men med helt olika 
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namn. Och ingen kunde begripa någonting.” (Intervju #3).  
I intressentanalysen har vi klustrat SAF, Industriförbundet 

och VF. Alla tre hade stor makt och legitimitet i dessa frågar, 
framför allt SAF, men var inte särskilt angelägna att få till en 
förändring, åtminstone inte i det första skedet. ”Så SAF var 
väldigt mycket bevarande.” (Intervju #3)  

Vi har däremot inte klustrat TCO och CF, även om de har 
vissa likheter. TCO bedöms ha haft mindre makt och legitimitet 
än SAF, men gjorde viktiga bidrag till processen. De ville få till 
en förändring och uppmanade, tillsammans med CF, till 
diskussioner om ingenjörskonceptet mm. (Intervju #2). TCO:s 
medlemmar (genom SIF) kom främst från T4, medan CF:s 
medlemmar uteslutande var civilingenjörer. Därför var TCO 
måna om att bevara eller utveckla T4 och därmed höja statusen, 
medan CF inriktade sig mer på att skydda exklusiviteten på 
civilingenjörsprogrammet [33] & (Intervju #1, Intervju #2), och 
var därför negativa till att reformera T4. 

Denna fas i händelseförändringen kännetecknades alltså av 
externa intressenter som uppmanade regeringen att vidta någon 
form av åtgärd när det gällde ingenjörsutbildningen i 
gymnasieskolan (och de korta programmen på högskolan). Det 
fanns dock ingen enhetlighet i uppmaningarna, olika idéer och 
förslag presenterades. 

B. Fas 2 – Regeringen svarar på uppmaningarna 
1984 och 1985 initierade regeringen ett antal utrednings-

uppdrag, delvis som svar på de rapporter som beskrivits i den 
förra fasen. Resultaten av dessa undersökningar presenterades 
under 1985 och 1986 [5, 6, 36-38]. Ett par av dem handlade 
t.ex. om den ovan nämnda tämligen vilda tillväxten av korta 
tekniska utbildningar inom högskolan och den upplevda bristen 
på samarbete mellan gymnasieskolor och högskolan och mellan 
högskolor [37, 38]. 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) fick i 
uppdrag av regeringen att undersöka om den växande 
efterfrågan på ingenjörer och kvalificerade tekniker var 
konjunkturrelaterat eller beständigt och föreslå förändringar om 
det senare fallet gällde. IVA hade som intressent en nära 
relation med tekniska högskolor, vilket gjort att vi har klustrat 
IVA, de tekniska högskolorna och CF. Många av IVA:s 
medlemmar var (och är) forskare och lärare i 
ingenjörsvetenskaper vid universitet; resten, de flesta 
verksamma i industrin, hade (har) huvudsakligen en 
utbildningsbakgrund som civilingenjör eller högre. Som 
intressenter liknar IVA och CF varandra i flera avseenden; det 
finns en tydlig koppling till civilingenjörsutbildning (och 
forskning) och därmed en nära relation med de tekniska 
högskolorna. Detta har bekräftats både i våra intervjuer och i 
rapporterna från CF [33] och IVA [6]. 

Med detta i minnet är det kanske inte förvånande att IVA 
inledde sin utredning genom att tolka och definiera sitt uppdrag 
att analysera efterfrågan på "ingenjörer och kvalificerade 
tekniker" att bara betyda civilingenjörsutbildning och 
doktorandutbildning. I längden kunde dock IVA inte undvika 
att även diskutera T4 och andra tekniska utbildningar i 
utredningen. Här, för första gången i de rapporter som rör T4, 
har vi hittat uttalad kritik om kvaliteten på T4. Det sägs (dock 

utan några referenser) att jobbmöjligheterna varierar kraftigt 
och att endast ett fåtal får kvalificerade ingenjörsarbeten, medan 
majoriteten får jobb som till exempel tekniker. Liksom andra 
rapporter föreslog IVA att T4 skulle förlängas med ett år, dock 
utan att omvandlas till högskoleutbildning. Förslaget var istället 
att inrätta ingenjörsskolor där gymnasieutbildning och högre 
utbildning kunde samlas med T4 från ena sidan och de kortare 
tekniska programmen från andra sidan, allt inom en egen 
organisationsform. IVA:s roll i den här processen är inte oviktig 
då de hade betydande makt, och legitimitet men samtidigt var 
”negativt angelägna” till omvandling av T4 till 
högskoleutbildning. IVA:s starka koppling till de tekniska 
högskolorna gör även att vi har betraktat detta som en 
motståndsröst från dessa.  

Det bör noteras att vi har sorterat högskolorna i två separata 
intressegrupper, de tekniska högskolorna respektive de 
små/nya/regionala högskolorna. Anledningen till detta ses här 
ovan samt i det inledande bakgrundsavsnittet där vi noterade att 
de mindre högskolorna hade små möjligheter att utveckla 
utbildningar inom teknikområdet. De små/nya/regionala 
högskolorna märktes inte i denna fas, men blir desto mer aktiva 
i nästa fas.  

En utredning som kunde verka vara oväsentlig för den här 
frågan, åtminstone för de kortare tekniska programmen inom 
högskolan, var en översyn av hela strukturen på gymnasiet. Ett 
av de viktigaste förslagen i slutrapporten, som presenterades i 
början av 1986 [5], var att alla program på gymnasieskolan 
skulle vara tre år. Huvudtanken bakom detta förslag var att 
stärka de teoretiska inslagen i de tvååriga programmen. Men det 
hade uppenbarligen också stora konsekvenser för T4. Om 
förslaget skulle realiseras skulle det inte finnas plats för T4 i 
gymnasiet, och ännu mindre skulle det gå att förlänga 
utbildningen till fem år. 

“Ja, enligt min bild - och vissa saker är jag ganska säker på 
att det var orsaken - men den ena orsaken var ju så att säga att 
man ville ha en enhetlig längd på gymnasieprogrammen, och 
de skulle vara treåriga. Och därvidlag så passade så att säga 
T4:an inte in.” (Intervju #1) 

Två andra intressenter bör nämnas här innan vi går vidare; 
Skolöverstyrelsen (SÖ) och T4-konventet. Båda två var endast 
indirekt synliga i denna fas av utvecklingen. SÖ hade en mycket 
stark position för ungdomsskolan, på samma sätt som UHÄ 
hade en stark position för högre utbildning. SÖ och UHÄ hade 
dock helt olika agendor i frågan om utvecklingen av T4; medan 
SÖ inte vill ändra på T4 så ville UHÄ få till en utveckling av 
landets ingenjörsutbildningar (Intervju #2, Intervju #3) 

”Alltså SÖ var ju starkt va. Och de ville ju inte få någon… Så 
att vi från UHÄ var ju då en liten spelare kan man säga i det 
här sammanhanget. Så att vi var ju, tyckte ju väldigt olika.” 
(Intervju #3) 

På liknande sätt var T4-konventet bara indirekt synligt i 
denna fas. T4-konventet var en paraplyorganisation för 
gymnasieskolor med T4-program. De hade naturligtvis intresse 
i eventuella förändringar inom T4. T4-konventet hade hög 
legitimitet, mindre makt (den verkliga makten fanns hos SÖ 
och/eller de lokala politikerna), och ville inte, naturligt nog, att 
T4 skulle omvandlas till en högskoleutbildning (Intervju #1, 
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Intervju #4). T4-konventet förespråkade istället en förlängning 
av T4 inom gymnasieskolan. Både SÖ och T4-konventet 
använde ett mycket giltigt argument för deras ”motstånd”: det 
ökade antalet elever i T4, och kvinnliga elever i synnerhet. 

”Det var ju inte så att T4-konventet egentligen var jättenöjd 
med utvecklingen av T4, men man var livrädd för att den här 
reformen skulle få enorma konsekvenser när det gäller 
rekrytering. Och dessutom eftersom de sista åren hade ju 
inneburit en väldigt kraftig höjning utav antalet flickor.” 
(Intervju #1) 

Den här fasen kännetecknades av initiativ från regeringens 
sida för att få en överblick över situationen och samla förslag 
till en lösning. De externa intressenterna från den första fasen, 
dvs. arbetsmarknadens aktörer som SAF, VF och TCO, var inte 
synliga i rapporterna från de nationella myndigheterna i denna 
fas: de var till exempel inte (synliga) deltagare i expertgrupper 
eller liknande. Undantaget var rapporten från IVA. 
Huvudargumenten från SAF och TCO och andra var emellertid 
synliga och kanske ännu mer uttalade i denna fas än i deras egna 
rapporter från föregående fas: kvalitetsfrågor inom T4, behovet 
av en annan/högre kunskapsnivå i industrin och behovet av en 
mer internationellt gångbar ingenjörsutbildning. 

C. Fas 3 - Förslag, initiativ, förhandlingar och 
överenskommelser 
I några av rapporterna i fas 2 fanns det förslag om att T4 skulle 

omvandlas till ett ingenjörsprogram på högre nivå. I den här 
fasen blir detta alternativ ännu mer uttalat, kanske inte så 
överraskande efter att den statliga utredningen föreslagit de 
redan nämnda reformerna av gymnasieskolan [5]. Samtidigt 
föreslogs det i flera rapporter [6, 30, 35, 37] om bildandet av 
ingenjörsskolor som en ny typ av utbildningsinstitution, 
åtskilda från universitet och tekniska högskolor. Faktum är att 
KTH tog ett eget initiativ och grundade ”Ingenjörsskolan vid 
KTH” i juli 1986 och samlade där alla utbildningar utom 
arkitekt- och civilingenjörsprogrammen [39]. KTH har i denna 
studie, tillsammans med övriga tekniska högskolor och 
etablerade universitet, inledningsvis bedömts som en icke-
intressent (eftersom en förlängning av T4 inom gymnasieskolan 
i stort inte berörde dem). Senare, som framgår av rapporten från 
IVA [6] framkom de som intressenter med negativ hållning. 
Detta initiativ var desto mer aktivt och till synes positivt. Det 
måste dock noteras att all utbildningsverksamhet inom den nya 
ingenjörsskolan skulle ligga utanför KTH:s huvudcampus. Det 
är faktiskt relevant att fråga sig om denna strategi också var ett 
sätt att skydda den upplevda kärnverksamheten vid KTH. 
Samtliga intervjuer pekar i den riktningen; KTH skulle ha varit 
mycket nöjda om en förlängd eller reformerad T4 placerades 
någon annanstans. Till exempel: ”De tekniska högskolorna de 
ville bara ha civilingenjörer… Det där kunde dom där 
småhögskolorna ta hand om.” (Intervju #2) och till och med: 
”Nej, alltså de var inte intresserade av att bedriva den här 
verksamheten. --- ... om man är lite råare kan man ju säga att 
allt det här, det var ju någonting som katten hade släpat in.” 
(Intervju #1) 

Så småningom, i början av 1987, tillsatte regeringen en ny 
utredning, denna gång med ett särskilt uppdrag: att inleda en 

försöksverksamhet där T4 i vissa städer skulle överföras till det 
lokala universitetet eller högskolan [40]. Signalen från 
regeringen var klar - det var inte längre en fråga om T4 skulle 
överföras till högskolan, utan hur. Två nyckelfrågor för 
utredningen var att hitta lösningar för både den organisatoriska 
överföringen till högskolenivå och för kostnaden att förlänga 
utbildningen. I själva verket, som en av de intervjuade i denna 
studie uttryckte det, ”Detta var inte en utredning, det var en 
förhandling” (Intervju #4). Med starkt stöd från 
lokala/regionala politiker, påhejade av de små/nya/regionala 
högskolorna, föreslogs en lösning i slutrapporten [41], varvid 
byggnader och utrustning (dvs. T4-skolorna) för den nya 
ingenjörsutbildningen skulle tillhandahållas och finansieras av 
kommunerna, medan övriga utbildningskostnader finansierades 
av staten. 

Kommuner (och regioner), representerade av lokala/regionala 
politiker, var intressenter om de antingen hade en 
gymnasieskola med T4 eller en högskola i sin region. Deras 
allierade var högskolorna eftersom de kompletterade varandra 
och under den senare delen av processen samarbetade. 
Högskolorna hade mindre makt och svagare legitimitet än de 
tekniska högskolorna, men de hade å andra sidan en önskan att 
expandera inom teknikområdet. Och som nämnts tidigare fanns 
det ingen verklig politisk opposition i dessa frågor, våra 
informanter vittnade tvärtom om en brist på intresse på nationell 
politisk nivå. På lokal/regional nivå verkar det ha varit mer 
intresse, men återigen - inget motstånd mot reformförslagen. 
Tvärtom, kommunerna, allierade med närliggande högskolor, 
var snarast entusiastiska: ”De var ju skitintresserade. Och jag 
menar, när högskolan var intresserad så var kommunledningen 
också intresserad.” (Intervju #4) Skälen för detta kan 
sammanfattas som att högskolan upplevdes ha en högre status 
(för kommunen/regionen) än gymnasieskolan.  

I slutändan gav en grupp intressenter som inte var synliga i 
den tidigare processen, dvs. de lokala/regionala politikerna, 
tillsammans med närliggande högskolor, tillräckligt med stöd 
för att de ledande regeringspolitikerna, inklusive finans-
departementet, skulle ta det sista steget. De externa intressenter 
som var mest aktiva i den första fasen, det vill säga 
arbetsmarknadsaktörerna som SAF, VF och TCO, var nu 
representerade i expertgrupper och/eller i rådgivande organ. I 
den här fasen presenterade de inga egna nya rapporter och deras 
input till processen är således inte direkt synlig. 1989 
presenterades regeringen en proposition med avsikt att överföra 
T4 till högskolenivå [42] med en tidplan att reformen skulle 
vara genomförd 1993–94. Riksdagen röstade igenom 
lagförslaget våren 1989. Med beslutet i den svenska riksdagen 
avslutas denna presentation av händelseförloppet. 
Genomförandet av reformen ligger utanför denna studie. 

VI. DISKUSSION 
Den primära forskningsfrågan för denna studie har varit att 

förstå de roller som olika intressenter har tagit i 
beslutsprocessen som ledde fram till en reformering av 
ingenjörsutbildningen i Sverige. Med hjälp av kombinationen 
av dokumentsstudier och intervjuer har händelserna från 1982 
till 1989 analyserats. Genom att dela upp processen i tre faser 
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har vi dessutom visat hur olika intressenter var mer aktiva i 
olika faser. 

I det teoretiska ramverket om intressentanalys introducerade 
vi 'negativ angelägenhet' som en utveckling av modellen av 
Mitchell, Agle och Wood [13]. Vi hävdar att denna utveckling 
har varit nödvändig för att förstå processen och dess intressenter 
bättre. Dessutom vill vi hävda att attributet ”angelägenhet” varit 
avgörande intressentanalysen. Att bara bedöma attributen 
"legitimitet" och "makt", ensamma eller i kombination, hade 
inte varit tillräckligt för att få en djupare förståelse. 

Vidare kan vi bekräfta resultat från tidigare litteratur om 
institutionell förändring, dvs. att små stegvisa utvecklingar så 
småningom leder till en ”critical juncture”, och att tidpunkten 
och händelserna som leder till detta kännetecknas av att olika 
intressenter interagerar och är involverade i nätverk för att 
finslipa argumenten [10, 11, 43]. I och med denna slutsats är det 
inte heller möjligt att identifiera en viss intressent som viktigare 
än någon annan i denna beslutsprocess. Det finns inte heller ett 
enskilt argument eller en enstaka händelse som är avgörande. 
Snarare är det en kombination av att olika intressenter förfinar 
sina argument, kanske till och med bildar allianser, 
kompletterade med händelser i det omgivande samhället, nära 
och långt bort, som driver frågan framåt tills den så småningom 
kan avgöras. Detta är inte förvånande eftersom ”historiska 
händelser alltid har flera orsaker” [44]. 

Ett annat sätt att se beslutsprocessen är att flera intressenter 
ändrade sin ståndpunkt under processen. För att använda 
begrepp från Oliver [16] och Geschwind [20] så bytte de 
strategi för att svara på förändringstrycket. Det viktigaste 
exempel är hur KTH agerade och reagerade. Till att börja med 
var KTH och de tekniska högskolorna mer eller mindre passiva 
och antog varken en positiv eller negativ inställning, de kunde 
räknas som icke-intressenter. Senare, i fas 2, som framgått av 
rapporten från IVA [6], tog de en mer aktiv och negativ 
inställning och försökte motverka reformarbetet. Därefter, 
exemplifierat av skapandet av Ingenjörsskolan vid KTH, bytte 
de inställning igen, och blev aktiva och försökte påverka 
händelseutvecklingen. Men när det gäller KTH kan deras 
strategi också ses som ett försök att bevara, eller till och med 
stärka, den ursprungliga organisatoriska identiteten [23], som 
fokuserade på civilingenjörs- och arkitekturutbildningarna samt 
forskning. 
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Abstract—Kopplingen mellan forskning och utbildning är ett av 

kännetecknen för högre utbildning. Inom professionsutbildningar 
är även kopplingen till professionen av stor betydelse och inom 
civilingenjörsutbildningen har båda dessa aspekter länge 
diskuterats, bland annat relaterat till i vilken utsträckning de bör 
utgöra tydliga inslag i undervisningen. Det har även identifierats 
en risk för att forskningskoppling i undervisningen kan göra att 
utbildningen förlorar sin anknytning till ingenjörspraktiken. 
Denna studie syftar till att identifiera den akademiska personalens 
uppfattningar och förhållningssätt till båda dessa aspekter och 
studien baseras på en diskursanalys av tio intervjuer med 
undervisande personal, tre programbeskrivningar samt tre 
observerade föreläsningar i tre civilingenjörsprogram. Resultatet 
visar på tre distinkta diskurser, var och en med en tydlig relation 
till vilken betydelse forsknings- respektive professionskopplingen 
har i de olika programmen: ’relevans och användbarhet’; ’dubbel 
koppling och hållbarhet’; samt ’forskning och oberoende’. De 
funktioner som dessa diskurser fyller är primärt att bevara 
identiteten för varje program och att skydda respektive program 
från olika former av påverkan som hotar dessa identiteter. 
 

Keywords—forskning, forskningskoppling, ingenjörs-
professionen, professionskoppling, diskursanalys. 
 

I. INTRODUKTION 
Kopplingen mellan forskning och utbildning är ett av 

kännetecknen för högre utbildning, betonad i Högskolelagen 
[1] och ofta accentuerad i policydokument. Därutöver är 
förhållandet mellan högre utbildning och arbetslivet en fråga 
som ofta lyfts fram, bland annat på politisk nivå. Inom 
civilingenjörsutbildningen har dessa båda aspekter länge 
diskuterats, bland annat relaterat till i vilken utsträckning de bör 
utgöra tydliga inslag i undervisningen [2-4]. Vad gäller 
forskningskoppling har tidigare studier bland annat belyst hur 
kopplingen mellan forskning och utbildning kan realiseras [5, 
6] samt hur den akademiska personalen i olika discipliner 
uppfattar och hanterar kopplingen i den egna undervisningen 
[7]. Vad gäller arbetslivskoppling har en rad studier 
presenterats, bland annat kring studenters upplevelser av steget 
ut i arbetslivet [8, 9] samt om olika sätt att implementera 
arbetslivsanknytning i undervisningen [10-12]. Därutöver har 
akademiseringens konsekvenser studerats [13, 14], bland annat 
har det identifierats en risk för att forskningsanknytning i 
ingenjörsutbildningen kan leda till att professionskopplingen 
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förloras [15]. Även andra studier ställer dessa två aspekter emot 
varandra, till exempel Elton [16] menade att den akademiska 
personalen antingen kopplar till forskningen eller förbereder för 
arbetslivet. En annan studie har dock visat att det, i 
ingenjörsutbildningen, är möjligt att samtidigt anknyta till båda 
aspekter [17]. Dock har få studier publicerats som fokuserat på 
den akademiska personalens syn på båda aspekter och hur de 
hanterar en eventuell avvägning dem emellan och därför ställs 
följande frågeställning: Vilka diskurser finns bland den 
akademiska personalen gällande professions- respektive 
forskningskoppling i ingenjörsutbildningen och vilka 
funktioner uppfyller dessa diskurser? 

II. METOD 
Metodologiskt bygger studien på en diskursanalys [18, 19]. 

Valet av diskursanalys gjordes för att kunna göra en fördjupad 
analys av de olika faktorer som tillägnas mer eller mindre 
betydelse samt för att kunna identifiera vilka syften eller 
funktioner som dessa diskurser uppfyller [19]. Inom en diskurs 
finns faktorer som tillägnas stor betydelse och därmed är 
accepterade och erkända, medan faktorer som inte är 
accepterade och inte erkänns, kan anses vara utanför diskursen 
[18]. Det innebär att om någonting ska införas och 
implementeras i en utbildning behöver denna aspekt rymmas 
inom diskursen för att bli accepterad. Om aspekten ifråga 
däremot befinner sig utanför diskursen, kommer den troligtvis 
inte bli accepterad och heller inte implementerad.  

 
Baserat på en enkät där programansvariga fick ange vilken 

avvägning som råder inom programmet vad gäller forsknings- 
och professionskoppling valdes tre civilingenjörsprogram ut: 
ett med tyngdpunkt på forskningskoppling; ett med tyngdpunkt 
på professionskoppling; samt ett program där båda dessa 
områden prioriteras.  Respondenterna utgjordes av 
programansvariga samt av ytterligare personer som de 
programansvariga rekommenderade. Ytterligare data i studien 
utgjordes av programbeskrivningar samt fältanteckningar från 
tre observerade föreläsningar inom de tre olika 
civilingenjörsprogrammen. Intervjuerna transkriberades och 
kodades med utgångspunkt i vilka aspekter som tillägnades mer 
eller mindre betydelse. Fältanteckningarna från föreläsningarna 
och programbeskrivningarna analyserades på liknande sätt. 
Diskursanalysen fokuserade på att identifiera likheter och 
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skillnader mellan diskurserna och därefter på att kartlägga de 
olika diskursernas funktioner [19]. 

III. RESULTAT 
Resultaten visar tre diskurser, var och en med en tydlig 

relation till vilken betydelse som tillmäts professionen och/eller 
forskningen inom de olika utbildningsprogrammen. Två av 
diskurserna är mer extrema vad gäller relationen till forskning 
respektive ingenjörsprofessionen, medan den tredje diskursen 
snarare antar ett mittenläge mellan de andra två. De tre 
diskurserna är: relevans och användbarhet; forskning och 
oberoende; samt dubbel koppling och hållbarhet.  

 
Inom relevans och användbarhets-diskursen betonar 

respondenterna relevans relaterat till industrin och begrepp som 
användbarhet, industrin, verktyg, arbetsliv, tillämpning och 
ingenjörsrollen ryms inom diskursen. Här betonas med andra 
ord betydelsen av att knyta kursernas innehåll och upplägg till 
ingenjörsprofessionen och externa aktörer är välkomna att delta 
i skapandet och utförandet av kurser. Utanför denna diskurs 
finns däremot temat forskning utan koppling till industrin vilket 
innebär att om det ska forskningsanknytas i detta program, 
behöver det finnas en parallel koppling till industrin eller 
professionen, utan en sådan dubbel koppling hamnar 
forskningsankytning utanför diskursen. 

 
I diskursen med fokus på forskning och oberoende betonar 

respondenterna oberoende gentemot externa aktörer, teori, 
forskningsprojekt, akademisk frihet samt problemlösning. 
Däremot ligger reklam för arbetsgivare och externa aktörers 
påverkan på kursinnehåll utanför denna diskurs, vilket innebär 
att dessa aspekter inte är accepterade inom denna diskursiva 
praktik. Med andra ord, inom detta program ses det inte 
accepterat att tillåta att externa aktörer är delaktiga i att skapa 
innehåll och upplägg i en kurs. Däremot föreslår 
respondenterna att inkludera presentationer av möjliga 
ingenjörsroller. 

 
I diskursen som omfattar en dubbel koppling till båda 

aspekter betonar respondenterna vikten av att skapa ett modernt 
och samhällsrelevant program. I och med att programmet inte 
har en lika tydlig betoning på endera forsknings- eller 
professionskoppling, finns istället här utrymme för att lägga 
tonvikten på ett annat tema, vilket i det här fallet är hållbarhet. 
Teman som betonas i denna diskurs är därmed att kombinera 
professions- och forskningskoppling samt att upprätthålla en 
hållbarhetsprofil och därigenom ligger teman som att inte 
prioritera hållbarhet utanför denna diskurs. 

IV. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
De tre diskurserna som identifierats i denna studie ger uttryck 

för olika förhållningssätt gentemot anknytning till forskning 
respektive ingenjörsprofessionen i civilingenjörsutbildningen. 
Olika aspekter görs viktiga inom de olika programmen, men 
trots det ger ingen av diskurserna uttryck för att de två 
aspekterna skulle vara ömsesidigt uteslutande. Istället kan 

slutsatsen dras att de funktioner som dessa diskurser fyller 
primärt är att bevara identiteten för varje program och att 
skydda respektive program från olika former av påverkan som 
hotar dessa identiteter. Relevans och användbarhets-diskursen 
syftar till exempel till att bevara och stärka kopplingen till 
industrin och på så sätt betona programmets relevans gentemot 
industrin, men den utesluter inte en forskningskoppling. I 
diskursen som betonar forskning och oberoende tycks målet 
vara att bevara programmets särprägel och att försvara det mot 
oönskad extern påverkan, men en professionskoppling är inte 
utesluten. Diskursen med dubbel koppling omfamnar båda 
aspekter och den utgör ett tydligt exempel på att de två inte är 
ömsesidigt uteslutande [16] eller att forskningskoppling skulle 
leda till att professionskopplingen förloras [15]. 

 
Baserat på diskursanalys som metod och på identifieringen 

av dessa tre olika diskurser dras även slutsatsen att det vid 
förslag på implementering av professions- och 
forskningskoppling krävs anpassning utifrån programmens 
olika förutsättningar. Detta är angeläget för att föreslagna 
förändringar ska rymmas inom respektive programs diskurs och 
därmed bli accepterade. Om förändringsförslagen däremot 
ligger utanför diskursen är det troligt att de inte kommer att bli 
accepterade och därmed heller inte realiserade [18]. Ett 
exempel är förslaget att presentera möjliga ingenjörsroller inom 
programmet med fokus på forskning och oberoende och på så 
vis kan en professionskoppling implementeras på ett sätt som 
ryms inom diskursen, det vill säga utan att externa aktörer tillåts 
påverka kursinnehållet. Ett annat exempel är programmet med 
fokus på relevans och användbarhet som vill inkludera 
forskningskoppling, vilket kan bli accepterat inom programmet 
om industrikopplingen bevaras inom dessa kurser. Utan dessa 
anpassningar kan de föreslagna förändringar däremot bli svåra 
att genomföra. Dessa slutsatser har implikationer för lärosäten 
som bedriver ingenjörsutbildning, till exempel bör 
policyformuleringar inom dessa områden tillåta anpassning till 
de olika diskurser som råder inom utbildningarna [20]. 
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� 
Abstract—KTH has long been one of Sweden’s most 

internationalised universities, measured in the usual way with 
structural indicators, e.g., counting the numbers of international 
mobilities for students and staff, the numbers of dual and double 
degree programmes, the percentage of transnational staff and the 
numbers of international research projects and co-publications. 
However, these statistics, flattering as they may look, say very little 
about the quality of internationalisation and less still about the 
realisation of the desired outcomes of internationalisation. In 2017, 
KTH launched a university-wide extra-curricular Certificate of 
Global Competence, which promised to solve a number of 
problems at the university and programme levels and to provide 
real benefits to the students. This paper will discuss the 
importance of educating engineering students for a globalised 
world, illustrating KTH’s internationalisation efforts and the 
Certificate of Global Competence. While course feedback appears 
encouraging, it remains to be seen if the certificate can indeed 
deliver all the benefits promised, if for no other reason than due to 
the uncertainty surrounding the ways of assessing and reporting 
them. This paper argues that despite having taken an important 
step in the right direction, a future model combining general 
global competence training integrated in regular programme 
courses with more in-depth global competence education would 
provide many benefits, striking a pragmatic and sustainable 
balance on the road towards global competence and 
comprehensive internationalisation. 
 

Index Terms—Global Competence, Diversity, 
Internationalisation of HEIs, Educational change, Student 
integration 
 

I. EDUCATING FOR A GLOBALISED WORLD 
Higher education institutions (HEIs) have the responsibility to 
prepare their students for their future working environments. In 
our globalised world, this endeavour is not only connected to 
numerous opportunities, but also to various challenges on the 
global, national, institutional, as well as individual level. With 
many organisations operating on international markets, 
engineering students and practitioners must be able to navigate 
diverse environments and work effectively with teams of 
different cultural and professional backgrounds. Today, our 
engineering graduates are expected to be equipped with the 
necessary knowledge, skills and attitudes to communicate and 
work effectively and ethically in socially and culturally 
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heterogeneous environments. Accordingly, universities and 
ranking institutes often perceive internationalisation as the 
universal – and vital – key to the realm of what we here describe 
as ‘global competence.’ As a university working within the 
CDIO (Conceiving – Designing – Implementing – Operating) 
paradigm, The Royal Institute of Technology (KTH) strives to 
systematically integrate all intended learning outcomes within 
its individual programmes. Doing this also with 
internationalisation and global competence would be very much 
in line with the notion of comprehensive internationalisation 
[1], which was central to last year’sthe 2018 national 
commission on internationalisation of higher education in 
Sweden [2]. 
 
For practical reasons, but noting the problems linked to the use 
of the concept of culture, KTH has used the definition of global 
competence as formulated by the OECD: “Global competence 
is the capacity to examine local, global and intercultural issues, 
to understand and appreciate the perspectives and world views 
of others, to engage in open, appropriate and effective 
interactions with people from different cultures, and to act for 
collective well-being and sustainable development.” 

  

A. Internationalisation at KTH 

KTH has long been one of Sweden’s most internationalised 
universities measured by structural indicators such as numbers 
of international mobilities of students and staff, numbers of dual 
and double degree programmes, percentage of transnational 
staff, and numbers of international research projects and co-
publications. However, one has to consider that these statistics, 
as flattering as they may look, reveal only limited insights about 
the quality of internationalisation – and less still about the 
realisation of the desired outcomes of internationalisation. 
What do such measures really tell us about factors such as 
cultural awareness, social skills, emotional intelligence, self-
reflexivity or the emergence of new ideas? It appears to be 
common sense that such an inherently complex concept like 
that of global competence benefits from the integration of 
various learning opportunities rather than from isolated 
experiences. Accordingly, various authors [4], [5e], [6] have 
stressed the importance of extending engineering education 
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from the presentation of primarily technical knowledge to the 
integration of various competencies necessary to meet the 
challenges of the profession – especially in regard to 
knowledge, skills, and attitudes that go beyond the traditional 
engineering curricula. Authors such as Holliday [7] have 
pointed out the importance of facilitating intercultural 
experiences and encounters, which might lead to intercultural 
learning and affect future behaviour in intercultural 
environments. With decent numbers of international mobilities, 
especially in terms of incoming international students, with 
several dual and double degree programmes and European 
collaborations, it cannot be said that opportunities to meet 
different people were lacking on KTHs campuses. There were, 
however, seldom any unifying ideas behind the efforts and 
opportunities offered that went beyond the optimistic – but 
unfortunately fatally flawed logic – of contact theory: good 
things will happen by themselves if we just let people meet. 

  

II. KTH’S CERTIFICATE OF GLOBAL COMPETENCE 

Arising from a sense of urgency for educational change, and 
keeping in mind previous, less successful, attempts to 
introducing communicative and social skills according to the 
CDIO concept of integrated engineering education [8], the 
Certificate of Global Competence was partly designed to solve 
problems by bypassing them. As HEIs often face difficulties in 
adapting programme curricula, and as changing the syllabi of 
more than 100 programmes would be a daunting and extremely 
time-consuming task, the Certificate of Global Competence 
was launched in the autumn of 2017 as a university-wide extra-
curricular initiative. This, however, happened only after a 
lengthy consensus-building process including no fewer than 
eight university bodies, one focus group, and numerous formal 
and informal conversations with different stakeholders at the 
university. Unlike an effort within a particular programme, the 
certificate was targeting all students – domestic as well as 
international. The model was building on theory and 
international examples of good practice, and designed to be as 
substantial as possible while still fitting within the different 
programmes’ (often very limited) room for elective credits. Its 
main advantages for university and students are summed up in 
Figure 1.  
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• attracts students to more rewarding studies 
abroad and increases internationalisation 
activities 

• increases quality review and quality assurance 
for studies abroad 

• provides current education programmes with a 
complete model to be introduced without 
having to change their educational plans 

• strengthens the university’s international 
profile and broadens recruitment of new groups 
of students 

• supports and encourages successful meetings 
between domestic and international students 
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• allows students to utilise an attractive and 
flexible model that offers an official certificate 

• allows students to acquire global competence 
while at university 

• allows students to utilise the global competence 
already during the course 

• enhances students' employability 
• strengthens students' continuous development 

of global competence after graduation in the 
spirit of life-long learning 

Fig. 1. Advantages of the Certificate of Global Competence. Adapted from 
Kjellgren and Keller [8, p. 4] 
 

A. The structure of the certificate 

The Certificate of Global Competence consists of three 
consecutive and compulsory elements: a course on intercultural 
competence, an international experience, and a course on global 
competence (see Figure 2). While not subscribing to any ‘final’ 
definition of internationalisation or global competence, much 
of what is being done is de facto aligned with the definition of 
internationalisation of Higher Education Institutions (HEIs) 
proposed by de Wit and Hunter [9] and the definition of global 
competence developed by the OECD [3]. The certificate’s first 
module, a course on intercultural competence, revolves around 
the development of competencies at university and aims to raise 
awareness of inter- and intracultural differences. The second 
module consists of an international exchange of at least 8 weeks 
abroad for internships, degree projects, or minor field studies, 
or of at least 12 weeks abroad for 
exchange studies. Domestic students 
have to go abroad in order to fulfil the 
requirements for the second module of 
the certificate (thereby helping KTH 
boost the number of outgoing students), 
while international students count their 
stay in Sweden for this. The certificate’s 
third module consists of a course on 
global competence with focus on 
employability and life-long learning. 
Throughout the courses, self-reflection as 
well as setting and documenting targets 
is encouraged, and a final assessment in 
both courses is the design of a carefully 
crafted personal action plan for 
continuing learning [10]. 

Fig. 2. Modules of the certificate 

Altogether, the certificate promised to solve a number of 
problems at the university and programme levels and to provide 
real benefits to the students. Its conceptualisation was grounded 
in a combination of different strands of research. Amongst 
others, it relates to findings highlighting the advantages of 
student-centred curricula [11] and the importance of 
universities conveying not only learning outcomes, but also 
their purposes to students [12, p. 739]. Moreover, the high 
degree of practical applicability of the course contents was 
aimed to prepare the students for their future working 
environments as well as other aspects of everyday life in diverse 
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environments through hands-on activities. In order to facilitate 
course participation for a great number of students from various 
programmes, the courses were designed with a blended 
approach combining interactive online lectures, individual and 
group assignments, and only few workshops on a face-to-face 
basis. As not all students will be able to complete all three 
course modules, the most important knowledge, skills, and 
attitudes were introduced already during the first course [8, p. 
4]. Both courses use the same guiding principles for the delivery 
and continuous development work: 

x Open and inclusive learning environments 

x Coaching to enhance student-centred learning 

x Hands-on activities to apply new knowledge to 
practical situations 

x Continuous feedback by both teacher and peers 

x Flexibility and inclusion of students as co-designers of 
the course (through continuous course evaluations) 

 

B. Course Evaluation and Developments 

Today, the Certificate of Global Competence has been 
established for a little over two years. A routine course 
evaluation [8, p. 4] found very favourable outcomes: 

x completion rates of the first course were at a high level 
of 95% course completion, 

x course activity, monitored in the online learning 
management system Canvas, showed high levels of 
online activity and interaction, 

x students’ course evaluations were very encouraging, 
with recurring themes being positive changes in the 
students’ attitudes and abilities to handle intercultural 
situations as well as practical applicability of the 
taught knowledge, skills and attitudes. 

Student feedback on the certificate has continued to be 
predominantly positive, and the certificate clearly meets 
perceived needs at the university level. With the numbers of 
students applying for the courses still growing at a healthy rate 
(Figure 3), and, as more and more students are actively 
encouraged to apply, the initiative grows in impact. Moreover, 
as described in Kjellgren and Keller [8, p. 3], KTH aims to 
increasingly encourage short-term international exchange 
students to participate in the course, which should both enhance 
their experience at KTH and be part and parcel of the 
university’s efforts towards ‘internationalisation at home.’ 

 
Fig. 3. Number of participants on the two certificate courses, autumn 2017—
autumn 2019 

Looking at these course evaluations, the Certificate of Global 
Competence appears to be a great success. However, as 
mentioned earlier, the assessment of global competence 
development is seldom self-evident, and often a cause for 
concern and legitimate criticism. The problem with global 
competence assessment is directly linked to the inherent 
complexity of the concept of global competence itselfDeardorff 
[13, p. 247] has suggested that universities’ tendency to apply 
rather broad institutional definitions for such complex concepts 
stems from the need for these definitions to be applicable to all 
students and subjects. However, this vagueness will affect the 
quality of the measurement. To date, there have been numerous 
initiatives to assess the outcomes of internationalisation or 
mobility activities as well as attempts to create frameworks for 
analysing or measuring competencies in higher education. 
However, none of them appeared to be the panacea needed for 
such an endeavour. Reviewing different measures, Bartel-Radic 
and Giannelloni [14, pp. 634-635] found that those often only 
focus on one component (e.g., attitudes or personality), lack 
empirical support, or are based on self-assessments and might 
be biased. Deardorff and Deardorff [15, p. 244] suggested that 
there is no one tool that is able to capture the complexities 
involved in such a process. Moreover, Mitchell and Paras [16, 
p. 321] reminded that there is little knowledge about the 
processes causing the changes in attitudes, beliefs and values 
required for enhancing intercultural competence, making it 
even harder to point out exactly what would be the critical 
points of assessment. All this connects to findings by Thomas 
and colleagues [17, p. 136] who similarly suggested that such 
complex constructs cannot be adequately measured by a single 
method, but rather required several methods measuring one or 
more aspects of it. Accordingly, the continuous need for a 
comprehensive, reliable, and empirically tested framework of 
global competence for engineers has been highlighted [10, p. 
6].  
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IV. CONCLUSION AND THE WAY AHEAD 

Are we then, as the title of this paper asks, getting what we want 
out of the already existing diversity? This is a question with at 
least three answers: ‘hopefully,’ ‘no,’ and ‘indeed.’ 

Hopefully, we are doing something good with the certificate, as 
described above and keeping in mind both the uncertainty 
surrounding the ways of assessing global competence and the 
skewed student group participating with its disproportionate 
number of female students and students from programmes that 
already put relatively much emphasis on communicative skills. 
Working with the certificate, we have already seen positive 
spin-offs in the forms of, e.g., a new initiative to conduct 
research on global competence, and of analysing and adjusting 
other university courses, technical and non-technical, so that 
they more effectively can enhance students’ and teachers’ 
global competence. 

No, we are certainly far from getting the most out of the 
diversity that is all around us at the university. We are actually 
very far from the goal of not only globally competent graduates 
but also globally competent teachers and other staff; people 
who are able to communicate and work effectively and 
appropriately with others for common benefits and sustainable 
development, who have the inner drive and capacity for life-
long learning in this respect. However, as with other forms of 
educational change for quality development, focus on global 
competence should not only be on the intended outcomes; 
especially in the case of global competence it can well be said 
that the process is as important as the intended outcome – as it 
were, the intended outcome is to a high degree the continuous 
process of improvement! 

Indeed, looking at the process of educational change, we feel 
that we are on the right track. We have clear objectives as well 
as ideas about how to take our efforts further. The certificate 
has proven to work well as a reasonably quick and well-
grounded response to clearly felt needs. We hope to keep 
attracting more and more students to the certificate, to keep 
developing the courses, and to arrive at better means of 
assessing global competence in ways that help both the students 
and us. However, the next step should be to integrate aspects of 
what we are doing in the certificate within the ordinary 
programmes. This can be done in different ways, and should be 
done in different ways: teachers can tweak learning activities 
already present to better align them with internationalisation 
goals and global competence development; workshops using 
powerful yet easy-to-learn methods, such as UNESCO’s ‘story 
circle,’ can be done with programme students – and perhaps 
also with teachers – to enhance their global competence while 
simultaneously strengthening the social fabric that we know is 
vital for successful learning; global citizen-education and 
global competence awareness methods can easily increase the 
level of meaningfulness and encourage students to deal better 
with, and make better use of, diversity and difference. These 
methods can be taught and trained as in-course exercises or 
through open online learning modules flexible enough to meet 
individual needs.  

Therefore, a model combining general global competence 
training integrated in regular programme activities with more 
in-depth education in the form of, e.g., the Certificate of Global 
Competence would provide many benefits, striking a pragmatic 
and sustainable balance on the road towards general global 
competence and comprehensive internationalisation. A lot 
stands to be won, for all of us. 
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Abstract—Detta bidrag beskriver och analyserar 

förberedelsefasen inför implementeringen av ett 
högskolepedagogiskt excellensprogram vid Kungliga Tekniska 
Högskolan, KTH. Programmet syftar till att ytterligare stärka 
värdet av pedagogiska meriter och samtidigt bidra till lärosätets 
fortsatta och fördjupade utveckling av utbildningarna och 
organisationen. De tydligaste riskerna som har identifierats med 
befintliga pedagogiska meriteringsmodeller är att de kan skapa ett 
A- och B-lag (mellan en karriär som forskare och en karriär som 
lärare). Dessutom är det ofta oklart hur personer som har 
utnämnts till excellenta lärare ska kunna bidra till organisationens 
och utbildningens utveckling ur ett kortsiktigt såväl som ett 
långsiktigt perspektiv. En tydlig svaghet med befintliga 
pedagogiska meriteringsmodeller är att de inte explicit nog ger 
emfas till aktivt och relevant utvecklingsarbete, utan fokuserar på 
egenhändigt skrivna pedagogiska portföljer som sällan är 
framtidsinriktade. KTH:s högskolepedagogiska excellensprogram 
siktar på att försöka möta dessa risker och svagheter. KTH har, 
alltjämt sedan det nationella obligatoriet om 15 hp 
Högskolepedagogik infördes, kvarhållit detta obligatorium. Stora 
satsningar har gjorts på den högskolepedagogiska verksamheten. 
Ett gediget utbud av fortbildningsmöjligheter samt arenor för 
nätverkande har utvecklats. Samtidigt råder svagheter i systemet 
gällande prövande och tillvaratagande av pedagogisk skicklighet, 
och det är tydligt att KTH behöver ytterligare utveckling i 
området. Författarna menar också att i och med att de utmaningar 
vi står inför gällande pedagogisk meritering ser relativt lika ut vid 
landets lärosäten, bör ett stärkt nationellt samarbete och 
nätverkande inom landets ingenjörsutbildningar främjas inom 
området. Artikelförfattarna representerar KTH:s övergripande 
ledning, utbildningsledning samt ledningen för den 
högskolepedagogiska verksamheten. 
 

Index Terms— Högskolepedagogik, Pedagogisk meritering  
 

I. INTRODUKTION 
UR universiteten kan stärka värdet av pedagogiska meriter 
har varit en viktig och växande fråga internationellt sedan 

början av 2000-talet, och har varit seglivad i samtliga 
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ämnesområden [1]. Johnson [2] summerar arbetet med att 
stärka den pedagogiska meriteringen:  

There is extraordinary teaching that 
deserves greater recognition. And there 

is lamentable teaching that must be 
driven out of our system. 

Ett omfattande arbete pågår i flera delar i världen för att 
åstadkomma förändring. Revisioner av befordrings- och 
anställningskriterier, nationella system för utvärderingar av 
pedagogiskt utvecklingsarbete och andra satsningar ökar [2], 
[1]. Gunn [1] pekar på effekterna av RAE där utvärderingar kan 
styra utvecklingen och omvärderingar av akademiska miljöer 
och organisationer. Det motsvarande sker nu även inom 
undervisning, vilket alltmer betonas som den ‘core business’ 
det faktiskt är [1].  

Begreppet teaching ‘excellence’ lyfts fram som ett 
multidimensionellt begrepp, och  inrymmer inte “bara” 
undervisning i klassrummet och mötet med studenter inom en 
given kurs utan även samarbete inom och över olika 
organisatoriska gränser inom och utanför det egna lärosätet, 
utveckling och ledarskap av utbildningar, lärmiljöer, 
samverkan, beforskning av utbildning och lärande och så vidare 
[3], [1].  

I en svensk kontext, har mycket hänt sedan kravet om 
pedagogisk skicklighet lyftes in i Högskolelagen år 1999. 
Kravet på högskolepedagogisk utbildning för adjunkter och 
lektorer som infördes i Högskoleförordningen 2003 (vilket 
dock senare överläts åt lärosätena att själva besluta om i 
samband meda autonomireformen 2011) hjälpte till att få upp 
frågan till diskussion inom lärosätena [4]. Ett nationellt 
samarbete inom Sveriges Universitet och Högskoleförbund 
(SUHF) har sedermera lett fram till nationella 
rekommendationer [5] gällande behörighetsgivande 
högskolepedagogisk utbildning. De angivna målen, så kallade 
professionsmål, är utformade för att skapa en kontinuerlig 
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professionell utveckling inom den undervisningsmiljö och 
kontext som läraren verkar i. Förutom egen personlig 
utveckling betonas kollegial samverkan och koppling till det 
övriga samhället. Konkret rekommenderas framtagandet av 
individuella pedagogiska meritportföljer inklusive någon form 
av självständigt arbete inom ramen för den behörighetsgivande 
högskolepedagogiska utbildningen.  

I Sverige har två översikter [6], [7] belyst utvecklingen av 
den pedagogiska meriteringen vid landets lärosäten. Först ut var 
Lunds tekniska högskola som redan 2001 införde en 
pedagogisk meriteringsmodell. Andra lärosäten har följt efter 
och 2013 hade ⅓ av landets lärosäten infört någon form av 
pedagogisk meriteringsmodell, och 2017 var andelen närmare 
½. Det finns dock principiella skillnader mellan modellerna. 
Många modeller baserar sig på en särskild pedagogisk 
meritering som prövar de pedagogiska meriterna via en process 
där man vanligtvis bedömer den sökandes pedagogisk portfölj. 
Detta leder ofta till titlar som meriterad respektive excellent 
lärare. En annan väg har varit att använda en integrerad 
pedagogisk meriteringsmodell, vilken inte är lika precis i sin 
definition men har ambitionen att skapa en parallell process till 
den vanliga vetenskapliga meriteringen. Dessa modeller 
inrymmer “pedagogiska meriteringsmöjligheter som är 
integrerade i lärosätenas anställningsordningar som formella 
befattningar där pedagogisk skicklighet utgör den primära 
bedömningsgrunden” [7]. Tendensen verkar vara att allt fler 
lärosäten nu mer går mot en integrerad meriteringsmodell [7].  

Olsson och Roxå [8] beskrev pedagogiska belöningssystem 
redan 2008. De ansåg att ekonomiska resurser, som belöning 
för lärarinsatser, var avgörande styrmedel för individer såväl 
som för avdelningar. För att det ska fungera, krävs en moralisk 
och en strategisk kompassriktning. Den moraliska 
kompassriktningen belönar individer för de insatser de gör för 
den pedagogiska utvecklingen och strategiska 
kompassriktningen använder miljöer och kulturer som 
incitament för pedagogiska innovationer. 

En internationell översikt av utvecklingen av pedagogiska 
meriteringssystem visar att de flesta system är specifikt 
utvecklade lokalt och kontextuellt [9]. Vi behöver allt mer tänka 
på scale, connectivity och intentionality. Ett fragmentarisk läge 
föreligger i Sverige, speciellt vad gäller samordning för 
högskolepedagogisk utveckling och meritering  samtidigt som 
vi har en omfattande historia kring högskolepedagogisk 
utveckling genom decennier, vid flera av landets lärosäten [10]. 
Swednet, SFS och SULF är några av de aktörer som har lagt 
fram förslag på ett nationellt organ för högskolepedagogik [11]. 
SUHF har under 2019 tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att 
utreda om behov finns för nationell samordning kring 
högskolepedagogiska frågor [12]. UKÄ har av regeringen 
under 2018-2019 getts i uppdrag att kartlägga den 
högskolepedagogiska verksamheten i landet [13].  

Ett lovande internationellt ramverk för potentiellt stärkande 
av skalbarhet, sammankoppling och intentionalitet, har 
utvecklats på uppdrag av The Royal Academy of Engineering 
[14]-[16], vilket har hämtat inspiration från flera modeller, bl.a. 
från svenska lärosäten. The Career Framework for University 
Teaching  [16] innehåller fyra nivåer för en lärares pedagogiska 

skicklighet. Tabell 1 visar de fyra nivåerna enligt ramverket. 
 

II. UTVECKLINGEN AV DEN HÖGSKOLEPEDAGOGISKA 
KOMPETENSUTVECKLINGEN OCH MERITERINGEN VID KTH 
 
Den aktuella övergripande planerade utvecklingen av 

KTH:s utbildningar, pedagogik och lärmiljöer samt 
undervisande personalens kompetens anges i Vision 2027 [17] 
samt i Utvecklingsplanen 2018-2023 [18]. Här framgår att 
värderingen av pedagogiska meriter ska höjas och att 
pedagogiskt meriteringssystem ska implementeras. 

Sedan 2003 års införande av obligatoriet har kravet om 15 
hp högskolepedagogik alltjämt behållits och förstärkts genom 
förtydligad arbetsordning för samtliga akademiska positioner 
och nivåer. KTH har inte haft särskilda pedagogiska 
meriteringsmodeller, utan har fram tills nu fokuserat på att 
säkerställa att 15 hp högskolepedagogik är helt integrerat och 
att fortlöpande kompetensutveckling möjliggörs. 

 
 

A.  Högskolepedagogisk kompetensutveckling 
 

I samband med införandet av obligatoriet utvecklades kurser 
med högsta prioritet att vara direkt relevanta och nyttiga i 

TABELL I 
THE CAREER FRAMEWORK FOR UNIVERSITY TEACHERS 

Nivå Titel och beskrivning av lärarens pedagogiska skicklighet 
samt ’sphere of impact’ 

1 The effective teacher takes a conscientious and reflective 
approach, creating positive conditions for student learning 
and demonstrating effective teaching delivery that 
develops over time. Their primary sphere of impact is the 
students they teach and tutor. 

2 The skilled and collegial teacher takes an evidence-
informed approach to their development as a teacher and 
provides mentorship to peers to promote a collaborative 
educational environment. Their sphere of impact 
encompasses their academic colleagues (as well as 
students). 

3a The institutional leader in teaching and learning makes a 
significant contribution to enhancing the environment for 
inclusion and excellence in teaching and learning within 
and beyond their institution. Their sphere of impact 
encompasses the educational environment at their 
school/university (as well as academic peers and students). 

3b The scholarly teacher makes a significant contribution to 
pedagogical knowledge by engaging with and contributing 
to the scholarly research literature which, in turn, 
influences education practice within and beyond their 
institution. Their sphere of impact encompasses 
‘educational knowledge’ across their institution and within 
the pedagogical community in their specific fields of 
interest (as well as on academic peers and students). 

4 The national and global leader in teaching and learning 
makes exceptional contributions to teaching and learning 
in higher education through national and global influence 
and leadership. The successful candidate would 
demonstrate contribution to educational practice (for 
example, through advancing global partnership or leading 
multi-institutional educational reform) and/or impact on 
pedagogical research. Their sphere of impact encompasses 
the national/global education community (as well as the 
relevant spheres noted above). 
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lärarnas verksamhet. Grundkursen om 7,5 hp togs fram 
särskilt i kontexten av ett tekniskt programuniversitet. Idén 
var att kommunicera och genomföra kursen så att alla lärare 
inom ett utbildningsprogram fick möjlighet att utveckla sin 
kompetens att bygga bra kurser inom ett ingenjörsprogram. 
Forskarhandledningskursen, som vid denna tid blev 
obligatorisk för docentur bäddades in i behörighetsgivande 
utbudet så att deltagare både fick poäng för sin behörighet 
och sin vetenskapliga karriär möjliggjord. I och med det 
stora antalet doktorander vid KTH som utför tjänstegöring 
som undervisningsassistenter och handledare, utvecklades en 
särskild grundkurs med fokus på praktisk verksamhet och 
studentnära undervisning.  
Vidare har HP-kurser utvecklats utifrån att åtgärda det som 

inte fungerar optimalt. Här kan nämnas en regelverkskurs för 
examinatorer, en betygskriterierkurs med djupdykning i 
konstruktiv länkning [19], samt en kurs för examinatorer och 
handledare av examensarbete på grundläggande och avancerad 
nivå. 

Dessutom har ett flertal kurser utvecklats utifrån tematiska 
området, med koppling till KTH:s vision och utvecklingplan. 
Kurser inom lärande och undervisning kopplat till hållbar 
utveckling, genus och jämställdhet, digitalt lärande, 
utmaningsdriven utbildning samt en kurs för alla med 
utbildningsledningsuppdrag har utvecklats under de senaste 
åren.  

Ett högskolepedagogiskt råd inrättades 2016 för att 
säkerställa legitimitet och kvalitet, med dåvande Prodekanus 
som sammankallande. Här ingick utbildningsledningen inom 
Högskolepedagogik, ledning, lärare, studenter inom både 
grund- och forskarutbdilning samt extern ledamot.  

När SUHF:s rekommendationer utvecklades med nya mål 
så har detta genomsyrat utvecklingsarbetet av HP-kurserna. 

B. Arenor och nätverk för pedagogisk utveckling 
  
Sedan den internt initierade utbildningsutvärderingen 

Education Assessment Excercise, 2011 [20] har en utveckling 
skett för att stärka det kollegiala nätverkandet och utbytet över 
disciplinära och organisatoriska gränser. Storträffar arrangeras 
en gång per termin och bjuder in samtliga studenter och 
personal, där fokuset är att diskutera kring olika aktuella 
teman rörande utbildning. Dessa teman har sedan mindre egna 
grupperingar som träffas under året, och också bjuder in 
samtliga vid KTH att delta i. Teman just nu är exempelivs 
Livslångt lärande, Digitalisering, Internationalisering, 
Särskild behörighet och Studentinflytande. Vidare arrangeras 
olika övergripande nätverk för roller/funktioner, såsom 
Programansvarigas Nätverk, Studierektorsnätverket och under 
året ska även ett nätverk för programansvariga inom 
forskarutbildningen sjösättas [21].  

 

C. Utvecklingsarbete och frågeställningar 
En modell för kompetensförsörjning och 

verksamhetsutveckling kallat Högskolepedagogiskt 
Excellensprogram har särskilt utretts av arbetsgruppen och skall 

implementeras. Idén liknar den nationella satsningen Strategisk 
pedagogisk utveckling, drivet av Swednet ett nationellt nätverk 
för högskolepedagogiska utvecklare [22]. I denna kurs får 
deltagare arbeta med och dokumentera ett utvecklingsprojekt 
med kollegor samt under handledning. Tanken är att satsa på 
pedagogisk meritering via en process, där undervisande 
personal aktivt bidrar till KTH:s utveckling av utbildning på 
alla nivåer, snarare än att erhålla en utmärkelse för en bra 
portfölj. Excellensprogrammet ska skilja sig från ett 
traditionellt säkrsilt pedagogiskt meriteringssystem genom att 
ingen ska sitta på enskild kammare och skriva sin portfölj, utan 
ges möjlighet att bidra kollegialt och aktivt i framtidsinriktade 
initiativ. 

Vidare inrättas en pedagogisk akademi som det också ska gå 
att söka sig till utan att ha deltagit i excellensprogrammet. 
Utöver detta ska ordinarie anställnings-, löneutvecklings-, 
karriärbildnings- samt befordringsrutiner utvecklas. Idén är 
också att arbetet ska också följeforskas [23].  

 
 

Frågeställningar för denna studie: 
 Vilka styrkor och svagheter har dagens processer 

och system gällande pedagogisk meritering vid 
KTH? 

 Vilka risker och möjligheter finns med ett 
högskolepedagogiskt excellensprogram och en 
pedagogisk akademi? 

 Hur (väl) kopplar ett högskolepedagogiskt 
excellensprogram till Karriärramverket för 
universitetslärare? 

 

III. METOD 
För att utreda och förbereda inför en utveckling av ett 

högskolepedagogiskt excellensprogram vid KTH har många 
diskussioner förts i förankrande, prövande och utvecklande 
syften. För att besvara frågeställningarna och som ett led att 
förbereda för ett implementeringsarbete av 
excellensprogrammet har SWOT-analyser utförts inom ramen 
för detta artikelarbete. Med SWOT-analys avses en analys kring 
styrkorna (strengths:S), svagheterna (weaknesses:W), 
möjligheterna (opportunities: O) samt riskerna (threats: T) med 
det som analyseras. Vidare har en analys utförts av 
Karriärramverket och dess relation till SUHF:s 
rekommendationer samt till excellensprogrammet. 

Under våren 2018, skedde den första SWOT-analysen i 
samband med att excellensprogrammet skulle testas om det 
överhuvudtaget hade bärkraft inom organisationen. SWOT-
analysen fokuserade därmed i sin helhet på 
excellensprogrammet. Den utfördes genom ett flertal intervjuer 
med de som tidigare arbetat med frågan vid KTH. Vidare 
kontaktades nationella och internationella kollegor. 

När arbetsgruppen hade förankrat sina förslag och fått ett gott 
gehör inom kollegiala- samt ledningsorgan inom KTH under ett 
flertal förankringsmöten under 2018, beslutades att gå vidare 
med förslaget om ett högskolepedagogiskt excellensprogram. 
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Inför implementering samlas den arbetsgrupp som lagt fram 
slutrapporten, den tilltänkta implementeringsgruppen och 
KTH:s övergripande ledning för ytterligare en workshop. 
Denna workshop hölls i augusti 2019, och syftade till att 
diskutera och lyssna in dagens styrkor och svagheter som vi ser 
gällande helheten av befordring, anställning och meritering 
med särskilt fokus på pedagogiska meriter. Vidare analyserades 
de risker och möjligheter denna sammanlagda gruppering ser 
med ett högskolepedagogiskt excellensprogram vilket 
föranleder beslut och åtgärder för implementeringsgruppen. 

IV. RESULTAT OCH ANALYS 

A. SWOT-analyserna 
Här presenteras en summering av den analys som utförts i det 
förberedande arbetet inför tillsättningen av en 
implementeringsgrupp för ett Högskolepedagogiskt 
excellensprogram och en pedagogisk akademi vid KTH. 

1) Styrkor med dagens system 
KTH har under 16 års tid haft ett krav på minst 15 hp inom 
högskolepedagogik för alla anställningar på lärartjänster. Detta 
system är etablerat inom fakulteten och utbudet av de 
högskolepedagogiska kurserna har med tiden successivt 
utvecklats och förbättrats, bl.a. har en anpassning skett mot 
SUHF:s rekommendationer [5]. Det befintliga regelverket 
adresserar på ett bra sätt nivå 1 i The Career Framework [16], 
samtidigt som det kollegiala arbetet kring undervisning som de 
facto sker ute på institutionerna ganska väl täcker in nivå 2. Det 
råder dessutom en bred samsyn på KTH kring nyttan av 
pedagogisk skicklighet och kvalitet i undervisningen och tyder 
på ett gott kulturellt genomslag, vilket också avspeglar sig i 
ledningens långsiktighet i att på olika sätt avsätta medel för 
högskolepedagogisk utveckling och att bygga upp 
högskolepedagogisk forskning. Lärare erbjuds idag att delta i 
interna nätverk som verkar för att förbättra pedagogiken, och 
dessa nätverk uppfattas som legitima. Att både forskning och 
utbildning ska vara viktiga vid befordringsärenden har slagit 
igenom. Det finns således många positiva aspekter med dagens 
system. 

2) Svagheter med dagens system 
En av de största svagheterna med dagens system är att det inte 
tydligt framgår hur det bidrar till verklig pedagogisk utveckling 
på lärosätet. Det finns en uppenbar risk att en lärare 
pliktskyldigast tar sina 15 hp i högskolepedagogiska kurser och 
sedan bara lägger in dessa i sitt CV utan att det leder till någon 
verklig pedagogisk utveckling på lärosätet. Andra lärare som 
faktiskt engagerar sig i studenterna och gör bra insatser i 
klassrummet (scholarly) eller som av eget intresse inför nya 
pedagogiskt genomtänkta moment i sina kurser (pedagogisk 
utveckling) har svårt att få ett rättvist erkännande för detta. 
Problemet är dels att det endast finns begränsade resurser (av 
tid såväl som av pengar) för sådan verksamhet och dels att 
steget mellan det egna utvecklingsarbetet och en publikation i 
en pedagogisk tidskrift är för stor. Dessutom har en intresserad 
lärare svårt att förvänta sig någon egen förtjänst av detta arbete, 
då pedagogiskt utvecklingsarbete historiskt sett inte har 
premierats (vare sig lönemässigt eller anslagsmässigt) i den 
akademiska karriären. Vidare är sakkunniga och bedömare i 
många fall mer tillåtande när pedagogisk skicklighet inte 

redogörs för i lika god utsträckning som 
forskningsskickligheten. Halvtidsutvärderingen av biträdande 
lektorer borde ha mycket tydligare kriterier för den pedagogiska 
utvecklingen. Det är också uppfattningen att KTH inte i nog 
utsträckning kommunicerar internt och internt om den 
pedagogiska utveckling och forskning som faktiskt bedrivs. 
Sammantaget sätter detta upp en del barriärer i den pedagogiska 
utvecklingskedjan. 

3) Möjligheter med ett excellensprogram 
Excellensprogrammets viktigaste roll kan bli att överbrygga det 
gap som idag finns mellan den pedagogiska mininiminivå som 
krävs av en lärare till det att läraren arbetar aktivt med att driva 
KTH:s pedagogiska utveckling på ett vetenskapligt och 
systematisk sätt. Programmet skulle även kunna skapa en miljö 
där pedagogisk högskoleforskning och lärarnas praktik möts på 
ett för båda parter gynnsamt sätt, vilket kan leda till nya 
vetenskapliga samarbeten. Ett sådant framåtriktat initiativ har 
därför stor potential att, inom organisationen, ge tydliga 
signaler att utbildning är viktigt. I ett längre perspektiv kan man 
också tänka sig det blir ett krav att ha genomgått denna 
utbildning för att kunna få en tjänst som skolchef, 
grundutbildningsansvarig eller programansvarig. 
  Genom att varje år fokusera excellensprogrammet kring ett 
givet tema, kan programmet även kopplas till strategi, 
kvalitetssäkring eller innovation inom utbildningen. De lärare 
som har genomgått programmet får då en högre kompetens 
inom ett specifikt område och kan därför hjälpa till att driva 
igenom förändringar i organisationen inom detta område. Det 
borde således vara enklare att genomdriva faktiska förbättringar 
inom utbildningen tack vare den legitimitet och kvalitet som 
excellensprogrammet förväntas åstadkomma. 
 

4) Risker med ett excellensprogram 
Det finns ett antal olika riskscenarion med införandet av ett 
högskolepedagogiskt excellensprogram. De som har gått 
programmet kan bli underutnyttjade i organisationen, varvid 

TABELL II 
THE CAREER FRAMEWORK FOR UNIVERSITY TEACHERS 

Nivå 

Titel och beskrivning 
av lärarens 

pedagogiska 
skicklighet samt 

’sphere of impact’ 

Koppling till svenska kontexten och 
KTH 

1 The effective teacher… Nivå 1+2 är tydligt och väl framskrivet 
och konkretiserat för den svenska 

kontexten genom SUHF:s rek 2016:1 2 The skilled and collegial 
teacher… 

3a The institutional leader 
in teaching and learning 

... 

Nivå 3a och 3b rimmar väl med olika 
pedagogiska excellensnivåer. 

Excellensprogrammet kan formeras så 
att det är fokuserat mer på den ena eller 

andra inriktningen. Vid separata 
bedömningar, exempelvis för att 

ansöka om medlemskap i en 
pedagogisk akademi utan att genomgå 

programmet, finns det bra kriterier 
framskrivna, som också kan utvecklas 

för att stärka kopplingen till KTH. 
 

3b The scholarly teacher ... 

4 The national and global 
leader in teaching and 

learning ... 

Denna nivå har arbetsgruppen på KTH 
inte specifikt berört. Vi bedömer dock 

att excellensprogrammet ökar 
möjligheterna för excellenta lärare och 

utbildningsledare att nå hit 
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den uppbyggda kompetensen inte kommer KTH tillgodo och 
programmet upplevs som ett slöseri med arbetstid för 
deltagarna. Det också istället bli så att de som har gått 
programmet blir överutnyttjade och tvingas dra ned på sin 
undervisning.Det är viktigt att det klargörs vad förs slags 
uppdrag och roller en lärare kan bidra inom efter att ha gått 
excellensprogrammet. Detta för att också undvika risken med 
att vissa kan gå programmet enbart för att förbättra sitt CV och 
inte har intentionen att bidra till den fortsatta utvecklingen av 
KTH:s utbildningar. 
   Risken för tomteblosseffekt behöver diskuteras i 
sammanhanget. Det kan vara ett spännande projekt för några år 
och sedan ebbar det ut. Vi måste tänka på hur det kan etableras 
i ett systematiskt arbete som siktar på den kontinuerliga 
långsiktigheten. Det kommer troligtvis behövas någon form av 
ytterligare stöd för individer som efter att ha gått igenom 
excellensprogrammet vill gå mot steg 4 i Career Framework 
(tabell 1). 
   Vidare kan det finnas risker att KTH får splittringar på grund 
av excellensprogrammet. Uppfattningar om exkludering, grupp 
för inbördes beundran, samt uppdelning av forskning och 
undervisning kan utvecklas. Att hela organisationen ska gagnas 
av excellensprogrammet bör vara ett riktmärke. Det kommer 
också vara viktigt att ‘alla’ har möjlighet att söka till 
programmet och att kriterier och bedömningsprocesser är 
tydligt kommunicerade. Programmets upplägg bör tydligt 
fokusera på kollegialt och inkluderande samarbete, till skillnad 
från snäva intressen. Programmet bör inte leda till att vi börjar 
skriva istället för att göra. 
 

B. Karriärramverkets relation till excellenprogrammet och 
SUHF:s rek 

KTH:s högskolepedagogiska excellensprogram siktar särskilt 
på nivå 3a och 3b. Tabell 2 visar de fyra nivåerna enligt 
ramverket, samt vår analys av hur dessa nivåer kopplar till den 
svenska kontexten, där SUHF:s rekommendationer [5] är 
riktmärket. 

 

V. DISKUSSION 
Genom detta arbete har ett antal övergripande bärande principer 
syntetiserats, vilka bör beaktas och hanteras i olika 
sammanhang i arbetet med den pedagogiska 
kompetensutvecklingen och meriteringen. Dessa väljer vi att 
uttrycka som 

A. Organisatoriskt stöd med kontinuerligt förhöjda krav 
Genomgående i studiens diskussioner framstår det avgörande i 
att organisationen stödjer och stärker pedagogisk 
kompetensutveckling och meritering. De krav som ställs på 
genomförandet ska utvecklas i takt med att organisationen och 
individer kompetensförsörjs. 

B.  Legitimitet, nytta och betydelse 
Legitimitet och hög kvalitet, både i genomförande av 
kompetensutveckling och i bedömningsarbeten diskuteras 
genomgående. Det är av högsta vikt att insatser är relevanta, 
nyttogörande och upplevs givande och motiverande.  

C. Långsiktighet och “persistence” 
Tomtebloss eller fyrverkerier används som riskscenarier och 
en tydlig syntes är att vi måste förankra vårt arbete i den 
historia vi har, kontinuerligt arbeta mot visioner och 
framtidsmål. Samtidigt kan fokuserade insatser och projekt ge 
stimulans och drivkraft, och öppna upp för den avslutande 
bärande principen. 
 

D. Kapacitetsbyggande för en komplex framtid 
Vi vet inte hur framtiden ser ut gällande undervisning och 
lärande inom högre utbildning, men vi vet att det troligtvis 
kommer att utvecklas till att skilja sig ganska mycket från hur 
det har varit och är idag. Detta innebär också att vi behöver 
flexibla och agila sätt att arbeta med pedagogisk 
kompetensutveckling och meritering, som släpper in mycket 
idéer utifrån, mycket verkstad och experimenterande och 
kollegialt nätverkande över disciplinära och organisatoriska 
gränser. Vi tror att implementeringen av ett strategiskt 
högskolepedaogiskt utvecklingsprogram som 
excellensprogrammet kan vara en god väg fram. 

 
 

VI. INBJUDAN TILL DIALOG OCH SAMARARBETE 
Under hösten 2019 startar det förberedande 
implementeringsarbetet av excellensprogrammet, med en 
planerad sjösättning under 2020. Här utgör 
Utvecklingskonferensen en utmärkt arena för att dela 
erfarenheter och inleda starkare nätverkande kring arbetet med 
pedagogisk meritering. KTH vill genom detta bidrag inbjuda 
landets tekniska lärosäten och fakulteter till samtal när det 
gäller de olika initiativ och arbeten som finns för att stärka den 
pedagogiska meriteringen. Förhoppningen är att Sverige 
gemensamt kan förbättra det något fragmentariska läge som 
föreligger, speciellt vad gäller samordning för 
högskolepedagogisk utveckling och meritering [10]. Målet är 
att kontinuerligt stärka värdet av pedagogiska meriter bland 
undervisande personal vid landets lärosäten. Alla substantiella 
bidrag som möjliggör och driver på en god utveckling av 
utbildningen och tillhörande utbildningsmiljöer, på alla nivåer, 
bör främjas och stödjas. 
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Abstract—The academic lecture is, even though often debated, 

still very common in engineering education. One of the discussed 
challenges of an academic lecture is to keep the attention of the 
students for the duration of the lecture. However, the analysis and 
discussion on how to present a lecture in the literature have often 
been based on ideas from rhetoric, or the art of persuasion. As this 
end goal of rhetoric is not fully aligned with the aim of an academic 
lecture it is useful to look for inspiration from other fields. One of 
these are storytelling, which is an ancient tradition that is today 
refined in TV shows and movies. The theories of modern 
storytelling have developed alongside with rhetoric through 
history 

 , and there is today a large body of works published. This paper 
presents an introduction to these ideas and proposes how to adapt 
them to the academic lecture. 
 

Index Terms—Academic lecture, storytelling, The heroes 
journey 
 

I. INTRODUCTION 
HERE is a living discussion on the pros and cons of the 
academic lecture compared to alternatives such as 

seminars, flipped classrooms, self-study, and problem based 
learning. There is also an extensive literature on the details of 
the lecture format in the form of guidelines for organization of 
slides, font and color choices, gestures, posture and voice. But 
less can be found on the form of the lecture itself [1], as in how 
to choose and organize the contents, and even less on how to 
structure the presentation in general. It is well known that 
storytelling is a useful tool within lectures [2] with pedagogical 
benefits. The hypothesis of this paper is that we can generalize 
this and use the structures from storytelling in all lectures, and 
not only in the lectures that include stories. Thus we will not 
look at storytelling in lectures, but at lectures as storytelling. 

 

II. THE ACADEMIC LECTURE 
The academic lecture is one of the most classic methods of 

teaching with a history going back at least 800 years [3], and at 
the same time today one of the most discussed. It has been 
variously been seen as outdated, authoritative and unmodern. 
The criticism of the lecture often goes along the lines of that a 
listening audience is passive and has a low level of attention or 
arousal. To counter this there are a multitude of methods 
developed, such as quizzes, small discussion, interactive web-
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based feedback-tools etc. [1]. These all aim at increasing the 
attention of the students. 

 
The formal analysis of the lecture has often been based on 

the theory of rhetoric, or the art of persuasion [4]. Aristotle, who 
defined the concept in “Rhetoric”, breaks rhetoric down into the 
parts of Ethos (credibility of speaker), Pathos (appeal to 
emotions) and Logos (use of reasoning). Looking at these from 
the perspective of the academic lecture we see that these are not 
all directly applicable, especially not within the fields of science 
and engineering. The part of logos is applicable to an academic 
setting. This as an academic teacher typically does not spend 
much time, if any at all, establishing Ethos, as the credibility is 
implicitly given by the setting of the lecture itself. It is still done 
to a small degree, especially at the first lecture in a series, as 
part of a presentation of the speaker. The science or engineering 
lecture also typically refrains from making arguments based on 
Pathos, or emotions, preferring instead of using published 
theories and derivations from these.  

Furthermore, Aristotle divides the use of rhetoric into the 
fields of Forensic (judicial), Deliberative (political) and 
Epideictic (ceremonial). It is here useful to note that none of 
these uses covers the setting of the academic lecture. 

There are examples of alternative analysis of the academic 
lecture in the literature, such as the placard model 
("löpsedelsmodellen") [4]. This has a background in the style of 
press releases and newspapers articles and is focused on getting 
the main points across as fast as possible, with the assumption 
that the audience will lose interest before the end. We here have 
a mismatch to the academic lecture, as it typically is not aimed 
at selling a certain idea, but to cover a set amount of material in 
a curriculum. And as multiple things are covered during the 
lecture, the aim is to keep the attention of the audience for the 
duration of the lecture. If it is lost a some point the students will 
miss the latter parts. The placard model is stil applicable for 
other academic settings, such as a conference paper 
presentation. 

III. THE ART OF STORYTELLING 
The art of storytelling is probably as old as the art of 

persuasion, and as such has a long history extending beyond 
the written record. There is a view that storytelling is as old 
as language itself, and that it is intimately connected with 
how we remember things [5] Thus it would be basic 
characteristic of human nature and civilization. 
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As in the case of rhetoric, there have been numerous 

attempts on formalizing and analyzing how a compelling 
story is built up, and one of the earliest examples comes again 
from Aristotle. In the work "Poetics" he establishes six 
elements of the Greek drama: Spectacle, Character, Fable, 
Diction, Melody and Thought. These are grounded in the 
specifics of the Greek drama, but still the concept of a 
performance that tells a story is so general that we can 
recognize the elements also in contemporary plays, such as 
the Spectacle: the set, dresses and props, the Fable: what is 
happening and the Character: that the main proponent needs 
certain characteristic to be relatable.  

Today the study of storytelling has evolved and part of it 
concerns the study and analysis of dramaturgy and 
scriptwriting. Joseph Campbell extended the study to stories 
told outside the stage, such as the written word and the 
religious myths, and in his classic work "The Hero of a 
thousand faces" [6] he investigates the common structure of 
myths from around the world and synthesizes these down to 
a common structure. This structure is today commonly 
referred to as "The hero’s journey". It has had a major impact 
on the study and practice of modern storytelling as in 
literature and film, and can in short be described as follows: 

A story consists of three major parts, or acts: First the 
separation, followed by the supreme ordeal and lastly the 
unification. The first act, the separation, takes part in the 
normal world where the hero or protagonist has a call to 
adventure and starts on a journey. Here is often also a 
meeting with a mentor that will serve as a guide throughout 
the story. The second act, the supreme ordeal, starts when the 
protagonist crosses a threshold into the unknown world 
where waits trials with successes and failures but also new 
knowledge and the gaining of new skills. There is commonly 
a midpoint of the story, called the second threshold, in the 
middle of this act with a symbolic, or actual, death and rebirth 
of the protagonist. This is followed by the rewards for the 
victory and the road back where the protagonist crosses the 
third, and final, threshold back to ordinary world for the last 
act. This final act, the unification, is where the protagonist 
enters back into a once well-known reality but now as a 
changed character. 

 
This structure is found across the world and across a large 

body of stories, myths and literature. It has also been used as 
a guide on how to structure a story, where one of the more 
famous examples is "Star Wars, a new hope" which follows 
the structure laid out by J. Campbell very closely [7]. 

 
Similar analysis of the narrative structure were made in 

Japan, Jo-ha-kyu, and China, Qi Cheng Zhuan He. As an 
example, the Chinese structure breaks a story down into four 
parts: The introduction, the development, the twist and the 
conclusion. Note here the stress given to the start and the end. 
 
A modern form of this analysis can be seen in guides on how 

to write a film script [8]. One example is "Save the cat" [9], 

which breaks the story to be told into "beats" and very precisely 
describes what should happen in a movie, and when it should 
happen. It keeps the three-act structure form the heroes journey 
and further elaborates it with a detailed discussion on the 
development of the characters and different plot points of the 
story. This is most visible in the discussion of the midpoint of a 
movie, which is what should happen and what emotional state 
should be communicated exactly halfway through a movie. If it 
in whole is a positive movie, it should be a point of desperation, 
and if it is a tragedy it should be one of hope. There should also 
be a rhythm to the story, in that when viewed as individual 
scenes we should have alternating up and downbeats, or 
feelings of hope and fear. This is further expanded upon by in 
[10]. This keeps the audience interested as they can never fully 
anticipate what will be the end result of the current scene, even 
though they might know that they are watching a certain genre 
and can anticipate the final ending of the story. 

There is a similar balance proposed between the first and last 
image of a movie: they should be similar, but also opposites so 
that they reflect the change that the protagonist has experience 
through the story.  

One subjective measure of the success of this approach in the 
field of movies is that they usually manage to keep us interested 
for around 90 minutes, and that we even though we are totally 
passive during this time we have a fair amount of retention of 
what happened on the screen and can recollect and discuss it 
afterwards. 

IV. THE ACADEMIC LECTURE AS A STORY 
The academic lecture can now be compared to the above 

discussed theoretical frameworks that has been developed for 
stories. To start with there are structural similarities when 
compared to a typical movie. They are both entities limited in 
time which share a similar time-span, and as such they have a 
definite start and an end. They also share similar goals, in that 
they aim at keeping the attention of the audience throughout.  

The proposed approach is now to adopt the guidelines from 
storytelling to the academic lecture, in order to benefit from the 
knowledge and strategies on how to keep the attention of an 
audience. 

To start we can note the very similar time-spans involved. A 
typical lecture at LTH is two times 45 minutes with a 15-minute 
break in between. The length of a movie as described in [9] is 
110 pages of script, or about the same in minutes.  

In going further, we have to take the particular case of an 
academic lecture into consideration. This has partly been done 
by Randy Olson in [11], where Olson applies the strategies of 
storytelling to the typical science paper abstract and in 
extension conference presentation. The basis here is the same 
three act structure from the hero’s journey condensed into one 
sentence of the form "_____ and _____, but _____, therefore 
_____." This is called an ABT-structure, and can be seen both 
as an Aristotelean structure of thesis, antithesis and synthesis, 
and at the same time as a hero’s journey with the three-act 
separated by the commas. In its simplicity it is an efficient tool 
to define the major parts of a lecture, and to give a structure that 
is clear and still keeps the interest of the audience. From this 
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authors experience, and a Swedish perspective, it also works 
well as a tool to identify the “read thread”1 for a lecture.  

If we move further into the structure of the heroes journey, it 
gets more complicated to adopt it to a lecture. The first, and 
main, challenge is to identify the proponent. That is in other 
words: who will be the hero of our story? If we take a typical 
engineering lecture we do not have any person in this position 
as we most of the time are concerned with a theory, a 
phenomenon or a thing. But on the other hand, we do have one 
of these, and we can thus identify the proponent in this form, 
such as an equation, a theory, or an application example. This 
is also where the ABT-format described in [11] is an efficient 
tool. 

The case of an application example is suitable as an 
illustration. Here we have the ordinary world with all our 
current knowledge of it and theories of how it works. We then 
introduce our hero, in this case the application example, and 
show that we are not prepared to analyze and understand it as it 
is. This is a call to adventure, the major part of act one. We then 
cross into the unknown world, act two, where we develop and 
test a new theory. This can be shown not to be without 
complications, and if we place a major hurdle at the midpoint, 
the second threshold, we can keep the interest in the lecture by 
following the structure of the hero’s journey and have a 
cliffhanger over the break. As we proceed in the lecture we 
solve the hurdle, apply the theory and show at the third 
threshold that it holds and solves our example. In this we cross 
back into the ordinary world where we now can look at it with 
new eyes and see more applications of our extended knowledge. 

The case of an equation, especially within mathematics, at 
first looks harder to adopt as it is not obvious how to define it 
as a proponent. But the start of the journey is in the normal 
world, which in this case will be the mathematical theory as it 
stands without our new hero. We then identify the equation, and 
propose its usefulness. The transition into the other world is 
when we start the act of proving the theorem. The end of the 
proof is the third threshold, and thus we are back in the normal 
world, but now with the new knowledge of a proven theorem. 
This leaves the question of the second threshold, the turnaround 
in a Hollywood script. And here is where we get guidance to 
the structure of the lecture: We should end on a high note, of a 
proven theorem. Thus, the midpoint should be a low point, 
where we have used all the usual methods without any progress. 
The turnaround is where we are in the position of almost giving 
up, but with one final try of a new idea we find the solution, and 
can thus progress towards the third threshold. 

This discussion here has been centered around a single 
lecture, but it is quite possible to extend it to a lecture series in 
a course. The different lectures will then work as the episodes 
of a TV-series, each with its own individual story, but at the 
same time as a part of a whole where the individual episodes 
contribute with one piece to the story of the whole series. An 
initial way to work in this way is to formulate an ABT for the 
whole course, in addition to each individual lecture. 
 

1 Swedish: Den röda tråden, originally German: roter Faden, an expression 
that signifies the main theme or thing that is consistent throughout a story or 
similar.  

V. CONCLUSION 
The perspective of the lecture as an act of storytelling gives 

us a framework on how to stage and develop the subject of a 
lecture to keep the attention of an audience. It does not tell us 
how to tell the story, nor does it guarantee any perfect results. 
And above all it does not imply that we should make anything 
up. But it is an additional tool in the toolbox which is useful 
when planning a lecture. It is based on centuries of experience 
from the performing arts, and the authors personal experience 
supports the idea. The perspective can also be extended to a 
whole course with a series of lectures, in the same way as a TV-
series is a series of individual episodes that are enjoyable in 
themselves but where they gain additional context and meaning 
when viewed as a whole. We then get story cycles within story 
cycles. 

 
Three main ideas from storytelling and scriptwriting that can 

easily be converted to guidelines for a lecture are: 
First that the lecture should have a proponent, i.e. a 

something that the lecture revolves around, and is present 
throughout from the beginning to the end. The proponent is also 
the thing that undergoes a change during the lecture. 

Second that the beginning and end are the very important 
parts, and that the end should reflect the beginning but in a new 
light. This is echoed in the opening and closing image of a 
movie, and in the first and third act of the hero’s journey. This 
is not the same as that they have to take to major part of the time 
of the lecture but that they merit thorough thought and design, 
and will set the tone and the impression of the whole lecture. 

Third that we should have a progression and a variation 
throughout the lecture. In a film we are moved between hope 
and fear alternately, and in the same way a lecture should have 
up and downbeats to be interesting. If we only present 
successes, as in solutions to problems without ever showing the 
challenges, the lecture easily becomes boring.  

REFERENCES 
[1] C. Harrington, T. D. Zakrajsek, Dynamic Lecturing, Research-Based 

Strategies to Enhance Lecture Effectiveness. Stylus Publishing, 2017. 
[2] M. Hamilton, M. Weiss, Children Tell Stories: Teaching and Using 

Storytelling in the Classroom, Richard C Owen Publishing, 2005. 
[3] N. Friesen, “The Lecture as a Transmedial Pedagogical Form: A 

Historical Analysis.” Educational Researcher 40, no. 3 (April 2011): 
95–102 

[4] M. Elmgren, A-S. Henriksson, ”Universitetspedagogik”, 
Studentlitteratur 2016 

[5] P. Gärdenfors, ”Lusten att förstår”, Natur & Kultur, 2010. 
[6] J. Campbell, ”The Hero with a thousand faces”, New world library, 

1949. 
[7] T. P. Brochard, “The star wars rings”, 2017 
[8] R. McKee, “Story, Style, Structure, Substance and the Principles of 

Screenwriting”, ReganBooks 1997. 
[9] B. Snyder, “Save the cat”, Michael Wise Productions, 2005 
[10] R. D. Laws, “Beating the Story”, Gameplaywright, 2017. 
[11] R. Olson, “Houston, we have a narrative”, The University of Chicago 

Press, 2015 
 
 

84



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, 
27 november – 28 november 2019 

Anders J Johansson received his Ph.Dd degree in radio systems from Lund 
University, Lund, Sweden in 2004. He is currently Docent and 
Universitetslektor (Reader) in Radiosystems at the Department of Electrical and 
Information Systems, Lund University, Lund, Sweden. His research interests 
include radio system design for different applications ranging from IoT systems 
to particle accelerators, MIMO system characterization and propagation 
measurements. He is course responsible and teaches in courses from 
undergraduate to graduate level. 

85



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, 
27 november – 28 november 2019 

  
Abstract—This paper reports on an on-going pedagogical 

research collaboration between three Scandinavian universities. 
The project aims to develop methods and tools which can be used 
as support for pedagogical development and quality assurance in 
higher education. The methodology builds on collaborative 
teacher workshops and the tools being developed are software 
which enable the visualization and analysis of educational 
program contents and the development of knowledge and skills. 
Preliminary results indicate that the methodology and tools 
require further development but that the effort is worthwhile and 
generally perceived as useful by the involved stakeholders.  

I. INTRODUCTION 
 n this paper we report on the initial results of a pedagogical 
research collaboration between Luleå University of 

Technology (LTU), Uppsala University, and the Norwegian 
University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim. 
The overarching goal of the project is to develop methods and 
tools for improving and assuring the quality of university 
programs, benefiting students, teachers, program boards and 
administrators, and mainly focusing on engineering education. 
The paper stems from the consideration that, in the context of 
higher education, systematic data-driven approaches for 
program management are lacking, and there is a need to 
increase students’, teachers’ and program boards’ awareness 
of program contents. Our aim is, therefore, to develop 
program management methods that foster awareness and 
produce actionable information, and hence improve the quality  
of education and the overall employability of our candidates. 

The intuition is that a sound strategy to achieve awareness 
and produce actionable information is to be able to represent 
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and visualize university program contents in clear and concise 
ways. This project, therefore, aims to develop methodologies 
to represent and visualize university program contents. The 
project consists of four consecutive phases (detailed below) 
and this particular paper addresses phases one and two.  

In this paper, we report the results from applying the initial 
phases of the project methodology to a mechanical 
engineering program at LTU. More precisely, we analyse the 
subjective perceptions of the participants (i.e., the teachers 
associated with the analyzed program) and their reported 
increased knowledge about the structure of the program. We 
also highlight criticalities in defining which information 
should be collected and how, with the purpose of pointing out 
how to improve the methods applied up until this point.   

II. METHODOLOGY 
 
The proposed approach comprises four distinct phases and 
stems from the idea that the dominant contemporary 
approaches to representing and visualizing university program 
contents comprise connecting the Intended Learning 
Outcomes (ILOs), Program Learning Outcomes (PLOs), and 
Teaching and Learning Activities (TLAs) in a program, e.g. 
the “ILOs vs. PLOs matrix” approach in the CDIO framework. 
These ILOs, PLOs, and TLAs, however, are often perceived as 
vague by students and teachers, who can instead easily 
describe single courses in terms of taught knowledge 
components (KCs), i.e., acquirable units of cognitive function 
(facts, concepts, procedures, etc.) for which it is possible to 
design tests on whether a student has acquired that KC or not 
[6]. As an example, potential KCs are “understanding 
evolution”, “design a beam” or “programming a 
microcontroller”.  

Our intuition is then that defining, collecting, and 
visualizing the relations between the KCs and between them 
and the PLOs, ILOs and TLAs will allow all the stakeholders 
to visualize the learning process as a set of flows across 
multiple KCs, something we call Knowledge Flow Graphs 
(KFGs). These representations, that start from a constructivist 
interpretation of knowledge, represent and visualize logical 
and temporal connections within the university programs, and 
should provide actionable information to the stakeholders (i.e., 
students, teachers, boards, and administrators). 

In relation to the existing literature, we are building on the 
uses of graph-oriented representations of learning proposed in 
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[1,2,3,4,5]. In these works the various authors propose using 
graph-oriented representations to capture learning flows 
within university programs, visualize them, analyse their 
coherence, and use them for ensuring constructive alignment. 
In addition to establised strategies, our approach implements a 
collaborative and team-based strategy for obtaining these 
graph-oriented representations. We organize the whole process 
as a series of workshops where teachers from a given program 
meet, discuss and collaborate in order to better understand 
progression and alignment within their courses and programs. 
Our approach is, therefore, a collaborative bottom-up 
approach to obtaining graph-oriented representations of 
university programs. In order to arrive at the KFGs we 
propose organized workshops consisting of the following 
phases: 

Firstly, describe single courses in terms of relevant KCs. 
This requires arriving at a common understanding of 
individual KCs and possible subdivisions of KCs.  

Second, agree on the relationships between KCs across 
different courses and throughout a program. Based on a 
suitable pedagogical taxonomy, teachers need to understand 
and agree on the taxonomy level of KCs in their courses. Here, 
teachers need to develop a common understanding of which 
KCs are prerequisites for their courses and which KCs are 
developed (and to what taxonomy level) in their own courses.    

Third, include quantitative assessments of how each KC 
relates to other KCs as well as ILOs, PLOs, and TLAs. At this 
point, teachers will use opportune numbers to express how 
each KC builds on other KCs, how it relates to the listed 
TLAs, and how important it is to for students to reach the 
ILOs and PLOs. 

Fourth, perform computer-assisted detection of university 
programs’ structural flows by means of computerized ad-hoc 
graph analysis algorithms. The tables resulting from phase 3 
are matrices that can be analyzed using quantitative analysis 
tools, and can be immediately translated into KFGs which 
provide graphical conceptualizations of the program content 
structure. 

III. STRUCTURE OF THE PROPOSED WORKSHOP 
 
Here we explain the structure of the workshop intended to 
collect and process the information needed to create the KFGs. 
Potential participants were contacted by email and the nine 
workshop participants who agreed to participate were all 
senior members of staff who taught courses within the same 
engineering program at LTU. The workshop consisted of the 
following steps:   

Step 1: A presentation to ensure that participants were 
familiar with the terminology used in the workshop (KCs, 
ILOs, etc.). 

Step 2: Each participant individually created a preliminary 
“per course” Knowledge Components Lists, using the syllabus 
and the textbook for their own course. Each teacher identified 
approximately 20 KCs that characterized their course. To 
facilitate visualization and sharing, we asked teachers to enter 
their KCs in a shared “program-wide knowledge components 

list” - a Google spreadsheet file that could be accessed by all 
participants. 

Step 3: Participants then collaboratively merged the 
preliminary “per course” Knowledge Components Lists into a 
“program-wide” list. This required that participants needed to 
analyze the lists and agree whether each potential KC 
described in the “per course” lists was actually a KC, if it was 
relevant to the program, if it had a suitable name, and if it 
should be split in more KCs or merged with other KCs. When 
the group agreed that a given KC was adequate it was 
transferred into a “Main Knowledge Components” column in 
the shared spreadsheet file.  

Step 4: Using the “Main Knowledge Components” 
participants individually identified the 10-15 most important 
prerequisite KCs for the course that they teach and the 10-15 
most important KCs that are developed in the course. These 
were entered into per-course “Knowledge Components 
Matrices” - matrices designed to provide an overview of 
prerequisite and developed KCs in individual courses as well 
as relevant SOLO taxonomy levels [7]  for each KC. 

Step 5: Participants entered the expected level of 
knowledge (expressed as a number 1-4 corresponding to the 
levels indicated in the SOLO taxonomy for each prerequisite 
KC and each developed KC in their course. Each “Knowledge 
Components Matrix” (KCM) spreadsheet has a “developed vs 
prerequisite KCs” tab, that can be used to describe possible 
connections between input and output for each KC. The KCM 
consists of columns where each column corresponds to a 
certain prerequisite or developed KC, (Y) and row where each 
row corresponds to a certain developed KC, (X). The teacher 
responsible for a course enters the minimum level of 
knowledge that a student should have acquired about Y in 
order to be able to learn X in a satisfactory way as well as the 
level that students are expected to reach by the end of the 
course.  

Step 6: The workshop concluded with a group discussion 
about new insights participants had gained concerning the 
content and organization of the program and about the 
opportunities and limitations of working with the KCs in this 
way.   

IV. RESULTS 
 
The results of the workshops fall into two distinct but equally 
significant categories. On the one hand we have been able to 
create preliminary graphs from the data provided by the 
participants and these form a basis for a further development 
of a suitable tool for managing, processing and visualizing this 
kind of information. On the other hand, we have also observed 
and documented the pedagogical discussions that were 
initiated by working with the KCs and these are undoubtedly 
very meaningful in their own right. The workshops provided 
the participants with a context in which they could talk about 
their teaching, course contents and the connections between 
courses within a program.  
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The following figures and the associated captions exemplify 
results of the first category. 
 

 
 
 
Figure 1: Representation of the interdependencies between courses in a 
program. Each arrow in the figure shows which KCs developed in a given 
course (starting point) are considered as prerequisites for another course 
(ending point). This figure helps teachers identify which colleagues are closest 
from a program flow perspective. 
 

 
 
Figure 2: Program flow graph, representing how each KC is a prerequisite for 
other KCs. This type of representation helps understanding which KCs are 
central in the program, and in this way understand how to design assessments.  
This type of representation can also be used to help students grasp the 
importance of intended learning outcomes during their studies.  
 
Field notes from the focus group-style discussion that 
concluded the workshop were analysed in order to gain 
insights into how creating a context for teachers to collaborate 
in this way can lead to greater coordination of knowledge 
development and progression throughout a program. Useful 
insights here include understanding how to create meaningful 

fora for teachers to discuss course and program coordination 
and development and to understand what questions can form 
an important basis in these contexts. Some teachers discussed 
the taxonomy levels at length to reach a common 
understanding of what the various levels actually mean for 
their courses and programs and there were ongoing 
discussions about the order and actual content of various 
courses throughout the workshop. 

After the workshop, all participants also completed a survey 
with questions about their experience of participating in the 
workshop and the perceived usefulness of working in this 
way. In the additional comments section of the survey there 
were some notable answers where participants expressed that 
they had rarely had the opportunity to reflect so actively on the 
contents of their own teaching and others who expressed an 
interest in being able to graphically represent the connections 
between content in various courses within a program (see 
example in Table I, below). 
 

TABLE I 
Example quotes from survey 

 
 
“Very useful to sit and discuss and reflect about the course contents 
in the courses that I am teaching.” 
 
 
“The fundamental idea of the workshop is ok but the Matlab 
implementation is maybe a little bit tricky to see the need of. On the 
other hand it is good to get the graphics” 
 
 
“This is the first time I get to see the development of a tool to see the 
connection between the courses and their content instead of just 
talking and have nothing to show the connection. I like it.” 
 
 
“I believe the project is very important and that more teachers need 
to be engaged in this kind of activities.” 
 

 
Although the sample size is limited, these answers together 
with the surveys as a whole indicate that participants generally 
appreciated the workshop and found the approach stimulating 
and beneficial in a variety of ways.  

V. CONCLUSION  
 
This paper addresses the first two phases of a proposed 
method for creating clear representations of what knowledge 
should be acquired, when it should be acquired and to what 
level or depth it should be acquired as students progress 
through a university program. By creating a common basis for 
teachers to communicate course content and prerequisite 
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knowledge in terms of clearly defined knowledge components 
we are better able to understand where there may be issues in 
terms of progression or a lack of efficiency in teaching due to 
unnecessary repetition throughout the course of a study 
program. Our key concerns include:  
 

● Understanding exactly what form of representation of 
knowledge flow would be most accessible and most 
useful to different stakeholders - teachers, students, 
program board members, etc - and also what forms of 
representation may be more or less clear and 
accessible to teachers across different fields and 
disciplines. 

● Ensuring that there is a common conception of what a 
knowledge component is - ideally for all teachers and 
stakeholders but at the very least that there is a 
common understanding for all teachers and 
stakeholders engaged in the same program.  

● Developing tools that can, as efficiently as possible, 
gather the necessary information, represent flows of 
knowledge and locate discrepancies that need to be 
dealt with. 
 

This initial workshop has provided us with a range of insights, 
some clear and some that require further investigation. The 
aim of the workshop was to implement the first two phases of 
our proposed approach, namely to identify relevant KCs and 
then to agree on the relationships between KCs on a program 
level. The clearest insights relate to the importance of 
developing a common language for discussing the knowledge 
and concepts that we teach. The value of creating a forum and 
a task that allows for productive discussion and the negotiation 
of a common understanding about course and program content 
is also something that was very apparent both in the 
discussions that took place during the workshop and in the 
post-workshop surveys. We have also gained some insight into 
what form an efficient tool for creating clear graphical 
representations of knowledge flows on a program level could 
take and understood some of the limitations such a tool needs 
to overcome. From a practical point of view we discovered, 
based on input from participants,  that we need to improve the 
usability of the software suite for collecting and visualizing 
the data. Generalizing, we also learned that there is a need for 
careful design of the graphical user interfaces even when 
dealing with individuals who are used to working with IT 
tools. 

In testing our method through this workshop we realised 
that not all teachers are necessarily familiar with much of the 
metalanguage that is used to talk about pedagogy. An 
important first step for any workshop of this type is, therefore, 
to ensure that all key concepts (e.g. ILOs, PLOs, TLAs, KCs) 
are clearly explained and understood at the outset. The tasks of 

individually identifying KCs on courses, collectively 
discussing and agreeing on an accepted list of program KCs 
and then entering these into the program level knowledge 
matrix was a clear “hands on” task that engaged participants 
and provided an excellent basis for fruitful pedagogical 
discussion. This insight is particularly valuable given that 
much pedagogical development work has limited impact 
because participants feel that it is not sufficiently concrete and 
remains abstract and philosophical for them to be able to relate 
directly to their own teaching situation. An important lesson 
from this workshop was also understanding that while the task 
was clear and concrete with dedicated time-slots for compiling 
lists and entering data into matrices the impact of providing a 
forum for interaction and discussion cannot be 
underestimated. It was while carrying out these tasks that 
teachers began to reason about the nature of the “knowledge” 
presented in their courses and how it related to other courses 
and about the value of understanding these relationships - this 
is arguably one of the most significant outcomes of the project 
thus far as its impact, in terms of promoting collaboration 
between teachers, is instantaneous and has the potential to 
develop into more rewarding long-lasting collaboration.    

More work is needed to progress to and complete phases 3-
4, that are expected to be implemented in the coming year. 
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Abstract—This paper describes methods we used to improve 

our Master of Engineering programme in Dependable Aerospace 
Systems together with the industry. The target audience is mainly 
programme coordinators/managers who are in the process to 
develop their programmes for future demands. The two main 
questions we address are: Q1 – How do we ensure a good 
progression within a programme to ensure the industry’s current 
and future needs in engineering skills? and Q2 – How do we 
ensure students become acquainted with research during their 
studies? The results indicate that our suggested method to 
analyse programme progression through subject abilities 
supports developer of engineering programmes and that our 
approach to undergraduate research opportunities is a way 
forward to introduce students to research early. 
 

Index Terms—Engineering education, engineering methods, 
undergraduate research opportunities, unified engineering 

I. INTRODUCTION 
When developing (enhancing or changing) a new Master of 

Engineering programme, i.e. a “civilingenjörsprogram”, it is 
mandatory to show evidence of how students will fulfil 16 
abilities after completing their studies. These abilities are set 
up by the Swedish Higher Education Authority (UKÄ). They 
are divided into three areas; knowledge and comprehension, 
skills and capabilities, and judgement and attitude. Making 
sure the students fulfil these 16 abilities is a very good 
reference for the industry. But when it comes to subjects 
specific for each programme, abilities are typically not 
defined. Instead, the degree objectives usually require a 
certain amount of credits in basic and advanced courses within 
the main subjects. We address question Q1 with a suggested 
method based on subject abilities and skills within a 
programme. We introduced this idea in [1] but never 
formalised it. The method assumes that all courses have been 
or will be developed based on a structure, where each course’s 
learning outcomes are explicit and can be analysed through the 
Structure of the Observed Learning Outcome (SOLO) 
taxonomy [2]. The SOLO taxonomy classifies the learning 
outcomes in terms of verb complexity, which enables analysis 
of the difficultness of work the students have to perform to 
fulfil the learning outcomes in a specific course. The SOLO 
taxonomy divides the verbs in five different complexity levels. 
See Table 1. The lower complexity levels (2-3) are associated 
with surface learning while the highest levels (4-5) are 
associated with deep learning. Level 1 is omitted for higher 
education. The SOLO taxonomy requires explicit learning 
objectives. 

 
Table 1. Structure of the Observed Learning Outcome (SOLO), levels 

and examples of their associated verbs. Source [3] 

 
To allow students to become acquainted with research 

during their studies (question Q2 above), we developed our 
own variant of undergraduate research opportunities (UROP) 
and named it SFP (studentforskningsprogrammet). SFP was a 
direct response to the industry’s requests for research driven 
engineers but also to make sure we have suitable future PhD 
candidates. Some ideas were derived from Merkel [4].  

The rest of the paper is organized as follows: In section II 
we introduce Methods for Enhancement of a Programme and 
in Section III we discuss our implementation of 
Undergraduate Research Opportunities. In Section IV we 
reveal results and conclude the paper. 

II. METHODS FOR ENHANCEMENT OF A PROGRAMME 
This section covers four different methods A. to D. that we 

used when we developed new advanced courses and enhanced  
the progression within our engineering programme. 

A. Balancing Course In-Depth Levels 

It might be a trivial task to do but important. We recommend 
doing an in-depth level analysis as the first step before any 
program progression analysis is performed. A well-balanced 
program should have courses in each main subject from first 
cycle with only upper-secondary level entry requirements 
(G1N) all the way up to second cycle with second-cycle 
courses as entry requirements (A1F) (except for the subject 
containing the master thesis which should go even deeper 
(A2E)). See Table 2 for our programme’s course in-depth 
levels for each subject. The three formal main subjects are 
aeronautical engineering, computer science and electronics. 

 

 

Quantitative
(surface learning)

Qualitative
(deep learning)

SOLO2 SOLO3 SOLO4 SOLO5

Uni-structural Multi-structural Relational Extended abstract

Paraphrase Combine Analyse Theorize
Define Classify Compare Generalize

Identify Structure Contrast Hypothesize
Count Describe Integrate Predict
Name Enumerate Relate Judge
… … … …

ß Hierarchy of verbs    à

Methods for Enhancement of a Master of 
Engineering Programme 

H. Forsberg, K. Lundqvist, and K. Forsberg  
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Table 2. Course in-depth levels for each subject. HP = credits 

Subject G1N G1F G2F A1N A1F A2E 
Aeronautical 
Engineering 

20HP  15HP 15HP 5HP 30HP 30HP 

Computer Science 12.5HP 15HP - 30HP 22.5HP  
Electronics 7.5HP  17.5HP 7.5HP 7.5HP 7.5HP  
Mathematics 15HP 15HP     
Physics  15HP     
Product and Process 
Development 

  10HP    

Other Subjects 2.5HP      
Sum 57.5HP 77.5HP 32.5HP 42.5HP 60HP 30HP 
Dependability 17.5HP 7.5HP 25HP 12.5HP 52.5HP 30HP 
  Entry Level 167.5HP of which is 50HP 

dependability 
--- --- --- 

  Advanced Level --- --- --- 132.5HP of which is 95HP 
dependability 

  Total Dependability 145HP 
 
For these three subjects, the courses are evenly spread over all 
in-depth levels except for a hole in G2F for computer science. 
This hole is informally filled by one of the aeronautical 
engineering courses at the same level which includes a large 
portion of software engineering. Note that Mälardalen 
University does not have a formal subject in dependability or 
systems, even if the students get a degree in Dependable 

Systems. Table 2 also shows that the subject dependability 
covers all in-depth levels with emphasize on the advanced 
levels.   

B. Analysing progression using SOLO average values 

Inspired by Brabrand and Dahl [5] and their introduction of 
SOLO average for analysis of competence progression, we did 
some analysis of our programme in a similar manner.  

By checking each verb’s associated SOLO level in a course 
syllabus, it is possible to measure the SOLO average level for 
that course. To give an example. One of our year one courses, 
Programming (DVA117), contains the following verbs and 
associated SOLO levels; solve (2), use (2), perform (2) and 
explain (4). The SOLO average is then: (2+2+2+4) / 4 = 2.5. 
By averaging all courses for each year, a yearly SOLO 
average can be achieved. These values should have a positive 
trend. Table 3 shows our programme’s yearly SOLO average 
values. These values are indeed increasing except for the last 
year. The reason for the last year’s lower value compared to 
year 4 is that the syllabus for the master thesis course contains 
some SOLO level 2 and 3 verbs together with the fact that 
there are only three courses in year 5 compared to eight in 
year 4. 
 

Table 3. SOLO average values for each year in the Master of 
Engineering Programme in Dependable Systems 

Year 1 2 3 4 5 
SOLO 

Average 
3.17 3.25 3.48 3.86 3.69 

It is also possible to study different subjects and their 
progression in SOLO average values for courses and 
respective in-depth levels. To give an example. The subject 
Electronics at Mälardalen University starts with a basic course 
teaching discrete components. The students shall typically 
apply, describe, analyse and reason about the electronics. The 
same verbs apply for more advanced courses. The difference 
is instead in the complexity of the electronics the students 
learn about. The more advanced courses the more complex 
electronics. Table 4 shows the SOLO average values for 
electronics courses in our programme. The variations between 
each in-depth level is relatively small. 

  
Table 4. SOLO average values for respective in-depth level for the 

subject electronics 

Electronics 
In-Depth 

Level 
G1N G1F G2F A1N A1F 

SOLO 
Average 

3.47 3.45 3.5 3.33 3.57 

 
For dependability, however, the variations in SOLO average 
levels increase steeply from first to second cycle courses. See 
Table 5. The only dependability course to be found in level 
G1F is a new course, Requirements Engineering, which is not 
fully developed yet, thus the X in SOLO average level. The 
expected value is however close to 3.4. 
 

Table 5. SOLO average values for respective in-depth level for 
dependability 

Dependab
ility In-
Depth 
Level 

G1N G1F G2F A1N A1F 

SOLO 
Average 

3.32 X 3.40 3.93 3.92 
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Our conclusion regarding the use of SOLO average analysis 
is that it is not so useful when analysing progression in 
engineering programmes. 

C. Ensuring Programme Progression Through Subject 

Abilities 

Our next analysis approach for ensuring programme 
progression is based on evidencing abilities for a specific 
subject. The idea is inspired by the way Master of Engineering 
programmes (civilingenjörsprogram) are developed in 
Sweden. When developing, enhancing or changing a 
“civilingenjörsprogram”, it is mandatory to show evidence of 
how students will fulfil 16 abilities after completing their 
studies. It doesn’t matter if the students are from industrial 
economics or robotics, the same principles apply. By using the 
same evidencing principle but for specific topics instead of a 
whole programme, we suggest using the following method: 

 
1)  Suggested Method 

 
Our method works as follows: 

a) Create a matrix, with abilities (skills) that a student 
should have within a specific subject as rows, see 
Table 6. 

b) Arrange the abilities from lower to higher 
complexity (1 to m). 

c) Identify all courses from first to second levels that 
have learning outcomes helping the students to 
achieve the abilities within a subject. Add these 
courses as columns in the same matrix (1 to n). 

d) Identify the SOLO levels for each relevant learning 
outcome and colour the item in the table with 
corresponding colours. See Table 6. 
 

Table 6. Required abilities and courses enabling those abilities for a 
subject within a programme. The colours in the matrix corresponds 

to each course’s relevant learning outcome’s SOLO level 

Ability – Course Þ 
     ß 

Course 
1 

Course 
2 

… Course 
n 

Ability 1 SOLO2 SOLO3   
…  SOLO3 SOLO4  

Ability m    SOLO5 
 

For a well-balanced programme, each defined ability should 
be covered by one or several courses. Basic abilities should 
preferably be covered by basic courses and complex abilities 
should be covered by advanced courses with higher SOLO-
levels, i.e. the matrix should be coloured from green (top-left) 
to red (bottom-right). (SOLO level 1 is assumed not relevant 
for higher educations.) If several courses cover the same 
ability at the same SOLO level, these courses should be 
studied deeper, for removal of eventual overlaps. Once this 
matrix is developed the following process should be 
performed when developing a new course (replacing an old) or 
changing a course within the programme: 

 

i. The course developer matches the new learning 
outcomes with the abilities identified for the 
subject. 

ii. If the course’s learning outcomes (or content) 
cannot match some identified abilities that the 
course is supposed to cover (gaps in the matrix), 
the learning outcomes have to be changed or 
changes in other courses have to be suggested. 

 
We applied the suggested method to our newly developed 

programme after year two when some courses on advanced 
level still had to be developed. In the section below we show 
how we evaluated our method. 

 
2) Method Evaluation 

 
When we evaluated our method for the main subject 
dependability for our programme we defined abilities and 
skills from terminology and methods from several sources, 
e.g. Laprie’s dependability tree [6] and CS-25, certification 
requirements for large aircraft [7] and then discussed these 
with our industry partners working with highly dependable 
systems. The most complex ability is to be able to theorize 
about shortcomings with current methods and tools for future 
systems. We identified 13 abilities and 12 courses relevant for 
achieving those abilities, see Table 7. Notice that this table 
includes 14 courses. At the time for evaluation we had not 
developed the courses Design of fault tolerant systems, 
FLA432, and Introduction to computers and software 

engineering, DVA113. While the former was planned from 
the beginning of the programme the latter was not. When 
developing FLA432, we noticed a lack of an ability, i.e. to 
analyse and maintain sufficient degree of dependability for 
advanced embedded systems, see Table 7. We therefore made 
sure this ability was covered by at least one learning outcome 
when we developed the syllabus. In addition to this, we knew 
from previous teaching in the course Development of avionics 

systems, FLA309, that this course included too much topics 
such that the students never got sufficient deep learning, even 
if the verbs all suggests deeper learning. We therefore changed 
the program to include two additional courses, i.e. 
Introduction to computers and software engineering, DVA113 
and Requirements Engineering, DVAXXX. While the former 
is included in table the latter is not simply because it is not 
developed yet. Once these two courses are implemented, we 
need to change FLA309 to cover fewer abilities such that the 
students can focus on the right topics. The matrix below will 
help with this development. The results clearly indicate the 
method as a support for programme developers.  

D. Reducing Complex Dependencies Between Courses 

When we started to develop the programme from the 
beginning, we used two prominent ideas for year one of the 
programme: 1) Unified Engineering (inspired by MIT) and 2) 
no mathematical courses until year 2. See [1] for additional 
information and reasons behind these ideas. 
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Table 7. Identified abilities and skills for the subject dependability and courses covering these abilities and skills. Green colour = SOLO level 
2, Yellow colour = SOLO level 3, Orange colour = SOLO level 4 and Red colour = SOLO level 5 

 
 

After two years with students in the programme, we realized 
that there were so many dependencies1 between the first 
mathematical courses and several other courses. A multitude 
of students were not able to start more than few courses in 
year 3 if they failed a single course in math in the beginning of 
year 2. We therefore decided to visualize all dependencies 
between all courses in the program. The result was a rat’s nest. 
After a complete review of all courses, we changed some 
specific entry requirements for certain courses and moved 
around other courses. Among other things, we moved the 
course Single Variable Calculus, MAA149, from year 2 to 
year 1. Our new dependency diagram is shown in Figure 1. 
The figure shows fewer and less complicated dependencies 
than before. Yet, it is possible to see that two courses are 
critical for the students to complete. Those are Programming, 
DVA113, and Single Variable Calculus. 

 
1 The dependencies are located in the course syllabuses as specific entry 

requirements. These requirements can specifically pinpoint other courses as 
prerequisites but also a certain amount of credits that has to be satisfied before 
entering a course. 

To conclude the work in Chapter II, we suggest using 
methods A., C. and D. in specified order when analysing 
and/or improving an engineering programme. 

III. UNDERGRADUATE RESEARCH OPPORTUNITIES 
In our granted KKS project (AVANS - 

civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och 

rymdsystem), we got funding for developing a closer 
relationship between the students and ongoing research at the 
department. It is desirable for the industry to have research 
driven engineers and it is important for the university to have 
strong candidates for future PhD student positions. Inspired by 
MIT’s Undergraduate Research Opportunity Program (UROP) 
and after discussions with our industry partners in the Industry 
Advisory Group, we created our own version of UROP and 
called it SFP (Studentforskningsprogrammet). 
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2 2 3

Fundamental elements - elementary methods for identification and 
classification of faults, risks and fault-tree analysis

3 3

Fundamental elements - basic analysis methods within dependability 
(processes and methods for design and analysis methods for dependable 
systems

4 4 3 3

Understand how the fundamental elements can be applied in different 
design examples (from examples, understand and explain how different 
fundamental elements can be used)

4 3 3 4 4 4 3

Reflect upon multiple design solutions for dependability
3 4 4 4 5

Fundamental elements on a higher level - architectures and fault tolerant 
mechansims for dependable systems. Techniques to create fail-safe and 
robust designs (environment, safety and availability), related to intended 
use (HMI, security and environment)

3 2 4 4 4 4 4

Methods for safety evidence (analysis, verification etc.) 4 4 5 5 3

Methods to measure and evaluate safety. Proven reliability (statistics), 
argumention skills in showing evidence for safety, and verification

3 4 4 4

Methods to ensure life-cycle traceability, from requirements to 
implementation (process assurance)

4 4 3 4

Be able to design and verify a system with high dependability requirements 3 3 4 4 4 5 4

Ability to analyse and maintain sufficient degree of dependability (including 
safety) for advanced embedded systems with high integration of functions 
(software intense systems, advanced IMA systems)

5

Ability to theorize about shortcomings in current system safety methods 
for future systems

5
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Figure 1. Intercourse dependencies for the programme

We divided our work in four phases, see Figure 2. In Phase 
0, students, researcher and administrative personnel were 
interviewed. Several requests were taken into account when 
SFP was formed. The students wanted to understand what 
research is, work in a real project and not a fictious one, meet 
companies, and get a certificate to include in their CV in the 
end of the work. The development of SFP was planned in 
Phase 0 as well. 

 
 

Figure 2.Phases in the SFP, “studentforskningsprogrammet” 

In Phase 1, students, research projects and researchers were 
selected. At first, information was sent out to researchers. 
Several researchers were interested in having undergraduate 
students in their projects. Then students were recruited. It was 
important to consider an approach where the students did not 
drop behind ordinary courses. Therefore, a maximum limit of 
10 SFP-hours work per week was set. In addition, only 
students with a track record of completing courses were 
selected for the SFP. Each student that wanted to go through 
the SFP got a list of interested researchers and their actual 
projects to select between (seven in our case). They also got 

the opportunity to visit the researchers, one by one, to get a 
deeper understanding of what the research project wanted to 
do. After that, the students applied for and ranked one or 
several projects. Based on interviews, each researcher then 
ranked the students who had applied for their project based on 
technical skills and motivation. Finally, based on both parties 
ranking, students were paired with researchers. In Phase 2, the 
students worked with their research tasks. After one month, a 
follow-up meeting was held. In Phase 3, after completion of 
the work, another follow-up was held. The developed material 
for SFP was updated and the students’ certificate was handed 
out. After Phase 3, another new round of SFP could start from 
Phase 1.  
   

A. UROP Experiences 

The first time we implemented SFP, the opportunity was 
presented for eight candidates in year three of the programme. 
If a student had taken all courses in the programme at the time 
we invited them, they should have achieved 165 credits. Only 
students with more than 157.5 credits were invited. At this 
time, we had already asked researchers for possible projects. 
We carefully explained for the researchers the prerequisites 
including that students may be able to drop whenever they 
want to. We got plenty of research opportunities for the 
students. Of the eight students five showed interest and started 
to work with SFP in parallel with ordinary courses in the 2nd 
autumn period (HT2). After completion in the middle of 
spring (between VT1 and VT2) only three students were left. 
The reasons behind leaving the research projects before the 
end were never analysed for the two students who left. The 
students who completed the SFP got a certificate to attach to 
their curriculum vitae. All three students were very pleased 
with what they had experienced. After Phase 3, the following 
documents were deemed reusable for forthcoming years; time 
plan, documents, certificate template, Power-point 
presentations for all meetings, and collected opinions and 
improvements from both students and researchers. 

Year 1 2 3 4 5
Period HT1 HT2 VT1 VT2 HT1 HT2 VT1 VT2 HT1 HT2 VT1 VT2 HT1 HT2 VT1 VT2 HT1 HT2 VT1 VT2

Elektronics

ELA103 
Elektronik grund.

ELA200 
Grundläggande 

reglerteknik 
2,5HP

ELA302 
Elektroniksystem

ELA427 Komplexa 
Elektronikssystem

ELA304 Robust 
elektronik för 

rymd- och 
flygtillämpningar

ELA407 
Reglerteknik

ELA202 
Mätteknik

Computer Science

DVAXXX 
Introduktion till 

datorer och 
programvaruutvec

kling 5 HP

DVA117 
Programmering

DVA104 
Datastrukturer, 
algoritmer och 

program-
konstruktion

DVAXXX 
Kravhantering

DVA454 Inbyggda 
system I

DVA404 Inbyggda 
system II

DVA452 
Programmering av 

tillförlitliga 
inbyggda system

DVA475 
Modellbaserad 

utveckling för flyg-
och rymd, 7,5 hp

DVA470 
Vetenskap, 

forskning och 
vetenskapliga 

artiklar med fokus 
på datavetenskap

DVA4437 
Säkethetskritiska 

system

DVA472 Design av 
autonoma system

Math

MAA149 
Envariabelkalkyl

MAA150 
Vektoralgebra

MAA137 
Sannolikhetslära 

och statistisk teori

MAA152 
Flervariabelkalkyl

Physics

MFY006 Mekanik 
I

FYA010 
Farkoststrukturer 
och materiallära

Aeronautical (Vehicle) 
Engineering

FLA106 
Introduktion till 
tillförlitliga flyg 
och rymdsystem 

5HP

FLA211 
Grundläggande 
Avioniksystem

FLA103 Mänskliga 
faktorer

FLAXXX
Flyg- och 

rymdsystem-, 
samt motorteknik, 

7,5 hp

FLA309 
Utveckling av 
avioniksystem

FLAXXX 
Aerodynamik och 
flygmekanik 7,5 

HP

FLA432 Design av 
feltoleranta 

system

Projekt i tillförlitliga system, 
22,5 hp

Examensarbete för 
civilingenjörsexamen i tillförlitliga 

system, 30 hp

FLA105 Projekt i tillförlitliga flyg och rymdsystem FLA433 Autonoma 
farkoster 5HP

Product and Process 
Development

PPU309 Kvalitets- och 
underhållsteknik 10HP

Other Technical subjects

OAI101 Introduktion 
till vetenskapliga 
metoder 2,5HP

+180HP varav
30HP  DVA, 

FLA, ELA 

+120HP varav
20HP  DVA, FLA, 
ELA varav 7,5HP 

Software 
Engineering

160HP 
varav 30HP 

DVA

160HP 
varav
60HP 
teknik

varav 30HP 
DVA

150HP varav 90HP inom DVA+ELA 
(FLA special) varav 15HP inom
programmering samt 22,5HP 

matematik

+120HP 
varav 20HP  
DVA varav

7,5HP 
Software 

Engineering

TBD TBD

3

SFP

Phase
1

Phase
2

Phase
3

Phase
0
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IV. RESULTS AND CONCLUSIONS 
In this paper we went through some methods for enhancing 

a Master of Engineering programme. We showed the 
importance of balancing course in-depth levels. We then 
indicated that the use of SOLO average analysis might not be 
so useful when analysing engineering programmes (method B. 
in Chapter II). Instead, we developed a method to ensure 
programme progression through subject abilities. Our results 
clearly indicate the method to be a support for programme 
developers. We also presented how to reduce complex 
dependencies between courses by visualization of intercourse 
dependencies. Through this procedure it was also possible to 
see which courses are critical for students to complete early. 
Finally, we showed our experiences of implementing 
undergraduate research opportunities in our programme. We 
conclude that the presented methods A., C. and D., in specified 
order, in Chapter II, provide support for engineering 
programme developers when new programmes are created, or 
specific courses will be developed or added to an already 
existing programme. We also conclude that the way we 
implemented our undergraduate research programme can help 
introducing research for students early. 

In future work, we will study different methods to retain 
students throughout a whole programme. 
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� 
Sammanfattning — Svenska lärosäten har utvecklat egna kvali-

tetssystem som ska granskas och godkännas av universitetskans-
lersämbetet (UKÄ). Typiskt bygger lärosätenas kvalitetssäkrings-
system på cykliska mäta-värdera-åtgärda aktiviteter. I flera av 
dessa system förekommer extern kollegial granskning som en vik-
tig komponent. Syftet med detta arbete är att belysa två olika sys-
tem för extern kollegial granskning från olika perspektiv. Den ex-
terna granskningen av högskoleingenjörsprogrammen i maskin-
teknik vid Uppsala universitet och Umeå universitet är utgångs-
punkten och de perspektiv som belyses är de från  

• Programansvariga, 
• Utbildningsledare på fakultetsnivå, samt 
• Extern granskare 
I arbetet teoretiseras inte upplägg och genomförande av kvali-

tetsarbetet eller den kollegiala granskningen, utan målet är att ge-
nom vittnesbörd sprida praktisk kunskap och erfarenheter om två 
olika system för extern kollegial granskning. 

Initialt beskrivs de två olika systemen, hur olika aktiviteter och 
processer är tänkt att tillsammans bidra till att säkerställa att ut-
bildningar håller en hög kvalitet. Särskilt fokus läggs på att besk-
riva upplägget på den externa kollegiala granskningen och hur 
den information som granskningen ger vid handen återkopplas till 
program och andra intressenter. Fakultetens utbildningsledare 
ger sin syn på genomförandet av den kollegiala granskningen ur 
ett övergripande fakultetsperspektiv samt beskriver de fakultets-
övergripande slutsatser som dragits utifrån de externa gransk-
ningarna. Programansvariga beskriver verksamhetsnära erfaren-
heter av de kollegiala granskningarna. Särskilt intressant är be-
skrivningen av hur utfallet av den kollegiala granskningen bidra-
git till att definiera utvecklingsprojekt på programnivå. Resultatet 
kopplas till resursåtgång. 

Det tredje perspektivet är det av den externe granskaren. I fal-
let med högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Upp-
sala respektive Umeå universitet var det samma granskare vilket 
ger en unik möjlighet att få en extern parts synpunkter på un-
derlag i förhållande till efterfrågad granskning. 

Slutligen sammanfattas styrkor och svagheter i de båda ansat-
serna till extern kollegial granskning.  

Nyckelord—Utbildningsutvärdering, kvalitetssäkring 

 
 

I. INLEDNING 
Det svenska nationella systemet för kvalitetssäkring för 

högre utbildning har förändrats flera gånger de senaste 20 åren 
[1-5]. Lärosätena  har därmed ändrat fokus för att följa den na-
tionella trenden och nya krav från Universitetskanslersämbetet, 
UKÄ (tidigare Högskoleverket, HSV). 

I september 2016 presenterade UKÄ ett nytt system för 
kvalitetssäkring för högre utbildning. Ett av syftena med det 
nya systemet var att flytta fokus till kvalitetsutveckling från ti-
digare fokus på kontroll [6]. Det tidigare systemet (2012-2016), 
som utvecklades under Bolognaprocessen, ansågs vara för 
mycket kontroll- och resultatfokusering med för lite fokus på 
att utveckla och förbättra kvaliteten i processer [7]. För att upp-
fylla kraven från European Association for Quality Assurance 
in Higher Education (ENQA), ska kvalitetssäkringsorganets (i 
Sverige UKÄ) granskningar omfatta både kontroll och förbätt-
ring av kvalitetsarbete. 
Det nationella systemet utvecklades och implementerades i en-
lighet med Högskolelag, Högskoleförordning och ESG (Euro-
pean Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area) [8].  

Det svenska systemet består av fyra komponenter där UKÄ 
ansvarar för att bedöma om lärosätena uppfyller kraven. De fyra 
komponenterna i det nationella systemet är: 

1. Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, s.k. 
lärosätesgranskning av utbildning och forskning 

2. Examenstillstånd 
3. Utbildningsutvärderingar 
4. Tematiska utvärderingar 

 
Den första komponenten i det nationella systemet kräver att 

lärosäten ska utveckla sitt eget kvalitetssäkringssystem för ut-
bildning och forskning. Lärosätena skall själva visa att de kan 
ta ansvar för kvalitetssäkring av utbildning och forskning samt 
har möjlighet att bygga upp och utveckla system som i större 
grad tar hänsyn till profilering och kultur inom det egna lärosä-
tet. En stor utmaning i detta arbete är att utveckla kvalitetssäk-
ringssystem som både är kvalitetssäkrande och kvalitetsutveck-

Extern granskning av utbildningsprogram – 
erfarenheter från två lärosäten 

Liselott Lycke, Högskolan Väst 
Fredrik Georgsson, Staffan Schedin, Umeå Universitet 

Lars Degerman, Kim Solin, Björn Victor, Uppsala Universitet 
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lande och som säkerställer engagemang på alla nivåer inom or-
ganisationen [7]. Ytterligare utmaningar är att undvika ett allt-
för byråkratiskt system och att se till att systemet stöder förbätt-
ring av undervisning och lärande [9].  

Erfarenhet [10] visar att kvaliteten inom högre utbildning 
främst drivs av externa krav, vilket kan innebära att fokus ofta 
inte handlar om undervisning och undervisningskompetens, vil-
ket i sin tur innebär att det är svårt att skapa delaktighet och 
engagemang från lärare. Brist på engagemang kan också bero 
på hög arbetsbelastning, ökad administrativ börda, studentfokus 
och krav på forskning [11]. Amundsen och Haakstad [12] visar 
dock att drivkrafterna för att förändra och förbättra kvaliteten 
inom undervisningen ofta härstammar från disciplingemen-
skapen själv och inte från externa eller interna kvalitetskrav. 

II. UPPSALA UNIVERSITET 

A. Programansvarigs perspektiv på processen 
Under 2018 utvärderades högskoleingenjörsprogrammet i 

maskinteknik. Utvärderingen gjordes enligt den Teknisk-Natur-
vetenskapliga fakultetens modell för utvärderingar på grund- 
och avancerad nivå [13]. Enligt modellen skall utbildningen ut-
värderas enligt elva olika kriterier, vilket av programansvariga 
uppfattas som omfattande. Kriterierna inkluderar ett brett spekt-
rum av aspekter, t.ex. om utbildningen uppfyller högskolelagen, 
internationalisering, hållbar utveckling, jämställdhet, studie-
miljö, etc. 

Arbetet med att samla in underlag påbörjades första kvartalet 
2018. En del arbete var redan gjort centralt då en Alumnenkät 
gjordes 2017 och en Programenkät 2018 (som studenterna vid 
programmet besvarat). Berörda institutioner och studentservice 
lämnade också in underlag utifrån en frågebank/checklista som 
fakulteten distribuerat. Programansvarig kompletterade med en 
lärarenkät och en workshop med studenter från årskurs 2 och 3 
på programmet. Under workshopen analyserades och diskute-
rades programmatrisen (som kopplar målen i examensförord-
ning mot olika kurser vid programmet) för maskinteknik. Stu-
dievägledaren vid programmet hjälpte till med att ta fram sta-
tistik över genomströmning och antal som tagit ut examen un-
der åren 2011-2016. Programansvarig kompletterade detta med 
en kartläggning av olika undervisande moment samt examina-
tionsformerna i de olika programkurserna.  

En hel del tid gick åt till möten samt samordning och avstäm-
ning med övriga programansvariga vid högskoleingenjörsut-
bildningar vid universitetet. Med allt underlag som grund 
skrevs sedan en självvärdering som var färdig i slutet av juni 
2018. Självvärderingen distribuerades till den bedömargrupp 
som utsetts och det hölls även ett inledande Skypemöte med be-
dömargruppen. Uppskattningsvis ägnade programansvarig 
minst tre till fyra arbetsveckor under första halvåret 2018 med 
ovanstående förberedelser.  

Platsbesöket från bedömargruppen planerades in i november 
2018. Under hösten skedde en del kommunikation med bedö-
margruppen för att fastställa programmet för platsbesöket. Be-
dömargruppen hade även önskemål om ytterligare underlag i 
form av examensarbetsrapporter och kursvärderingar. Platsbe-
söket genomfördes under två dagar och programansvarig fanns 
tillgänglig för att svara på frågor. Redan i mitten av december 

kom en preliminär version av bedömarrapporten. Programan-
svarig återkopplade en del synpunkter på innehållet och öns-
kade även några förtydliganden. Den slutgiltiga bedömarrap-
porten lämnades in i två olika versioner, enligt uppdrag,  i slutet 
av januari. Bedömarrapporten lyfte fram två styrkor samt tre re-
kommendationer. Dessutom fanns en ganska omfattande ge-
nomgång/genomlysning av utbildningsprogrammet kopplat till 
de elva utvärderingskriterierna.  

B. Resultat och reflektion 
Med bedömarrapporten/bedömarutlåtandet som grund förfat-

tade programansvarig en utvärderingsrapport. Utvärderingsrap-
porten beskrev arbetsprocessen och de rekommendationer som 
bedömargruppen föreslagit resulterade i sju olika åtgärdsför-
slag. En del av förslagen var enkla att implementera, som t.ex. 
att ta fram en checklista med tydligare bedömningskriterier för 
examensarbeten, vilket nu är gjort. Andra förslag som t.ex. 
stärkt forskningsanknytning i kurserna är mer av en långsiktig 
process, där det gäller att få med de kursansvariga lärarna. 

Det finns många viktiga aspekter med en ingenjörsutbild-
ning, och flera av dem hänger också ihop med varandra och är 
därmed viktiga att belysa. Trots det är programansvarig kritisk 
till att fakultetens utvärderingsmodell är så pass omfattande. 
Speciellt med tanke på att fakulteten ännu inte har någon etab-
lerad modell (kvalitetssystem) för att samla erforderliga data. 
En del av det insamlade materialet, t.ex. alumnenkäten, var inte 
anpassad till utvärderingsmodellens elva kriterier. 

Vikten av att bedömargruppen besöker lärosätet kan inte nog 
påpekas. Det finns många nyanser och detaljer som upptäcks på 
plats. Självvärderingsrapporten är en viktig grund, men vid ett 
platsbesök kan missförstånd redas ut och bedömargruppen får 
en bra möjlighet att verifiera att innehållet i självvärderingen 
ger en god beskrivning av utbildningen. Det personliga mötet 
och kollegiala samtalet mellan programansvarig och bedömar-
grupp skall inte heller underskattas. Flera goda idéer kom fram 
genom det mötet. 

Bedömargruppens sammansättning och kompetens är också 
viktigt. Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens modell före-
skriver två externa från akademin med erfarenhet av ämnet (ma-
skinteknik), en intern representant från universitetet och en ex-
tern studentrepresentant inom maskinteknik. Bedömning är att 
detta är en bra mix och den bedömargrupp som utvärderade ut-
bildningen var kompetenta och seriösa. Bedömargruppens sam-
mansättning ändrades i ett sent skede då den externa maskinstu-
denten fick ersättas av en uppsalastudent (vid ett annat program 
än maskinteknik). Naturligtvis inte optimalt, men det hela löstes 
på ett bra sätt.  

C. Utbildningsledares syn på processen 
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens modell för utvärde-

ringar togs fram av utbildningsledare på basen av universitetets 
riktlinjer (fastställda av rektor 25 oktober 2016) och förankra-
des i utbildningsnämnderna och i utbildningsberedningen. En 
arbetsgrupp som fungerade som referensgrupp var utsedd av ut-
bildningsnämnderna. Fakultetens modell fastställdes av fakul-
tetsnämnden 6 februari 2018. Det som utvärderas enligt mo-
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dellen är utbildningsprogram (och när det gäller fristående kur-
ser oftast i samband med respektive program på kandidatnivå). 
I varje utvärdering ingår ett platsbesök. Modellen har beskrivits 
närmare ovan. 

De program som valdes ut för utvärderingar började med två 
piloter (ett civilingenjörsprogram och en uppsättning fristående 
kurser vid ett centrum), och sedan delades programmen in i 
lämpliga kluster. För den första rundan efter piloterna, vilken 
alltså behandlas närmare här och som utfördes 2018-2019, val-
des högskoleingenjörsprogrammen eftersom de är relativt få till 
antalet och relativt korta program. Tanken var att samla erfa-
renheter för att kunna förfina processen inför kluster av större 
program. Sist kommer civilingenjörsprogrammen att utvärde-
ras, eftersom de är såväl många som långa. Däremellan kommer 
kandidat- och masterprogrammen att utvärderas enligt naturliga 
grupperingar. Fakulteten har totalt 50 utbildningsprogram. Cy-
keln för utvärdering är sex år. 

Varje vetenskapsområde erhöll med rektorsbeslut 150 000 kr 
per pilotutvärdering. Därtill erhöll vetenskapsområdet tillika fa-
kulteten för teknik och naturvetenskap drygt 2 miljoner kr för 
att stödja utvecklings- och implementeringsarbete och till ge-
nomförandet av utvärderingarna. Medlen kunde rekvireras i tre 
steg, en tredjedel omgående, en tredjedel efter att piloterna var 
genomförda och fakultetens modell var redovisad (februari 
2018), och slutligen kommer den sista tredjedelen att kunna re-
kvireras när utvärderingen av kvalitetsarbetet är redovisat (juni 
2020). Vid behov kunde en förtida rekvirering göras. Det in-
terna arbetet bekostade institutionerna själva med i snitt den un-
gefärliga tidsåtgång som programansvarig anger ovan, alltså 
minst tre till fyra veckor för förberedelser och drygt en vecka 
för platsbesöket och utvärderingsrapporten. 

Utbildningsledare bistod med underlag till självvärderingen 
som till exempel diverse enkäter, statistik och texter om fakul-
tetsfunktioner. Vidare läste utbildningsledare självvärderingen 
och kommenterade den före den skickades ut till bedömarpane-
lerna. Under året ordnade utbildningsledare inledande och upp-
följande möten för programansvariga och ämneskoordinatorer 
för att informera om processen samt bistå i arbetet. 

Enligt utvärderingsmodellen består bedömarpanelen av en 
intern bedömare (från Uppsala universitet, men från en annan 
fakultet), två externa bedömare från andra lärosäten och en stu-
dentrepresentant från ett annat lärosäte. Medlemmarna i bedö-
marpanelen förutsätts ha läraranställning för att säkra den peda-
gogiska kompetensen. Vidare bör bedömarpanelen ha jämn 
könsbalans och ska ha minst en medlem som är kvinna. Stu-
dentrepresentanten utses av berörd studentkår.  

I aktuell utvärdering ombads programansvariga inkomma 
med förslag på bedömare, gärna efter informell avstämning, 
som granskades av utbildningsledare och som sedan kontaktade 
de föreslagna formellt. Vid positivt svar tog utbildningsledarna 
förslagen vidare till prodekan för utbildning och därefter till fa-
kultetsnämndens arbetsutskott som utsåg bedömarna. 

Efter att bedömarpanelerna har utsetts ordnar utbildningsle-
dare informationsmöten med de sammankallande i panelerna, 

vilka i regel utgörs av de interna bedömarna. Under platsbesö-
ket deltar utbildningsledare i något moment, oftast i introduk-
tionen, tillsammans med prodekan för utbildning och/eller be-
rörd utbildningsnämnds ordförande. Utbildningsledarna läser 
också utvärderingsrapporten som programansvariga skriver på 
basen av bedömarutlåtandet, innan den går till utbildnings-
nämnderna och utbildningsberedningen. Efter att utvärderings-
rapporten och eventuella åtgärder beslutats av fakultetsnämn-
den sammanställer utbildningsledare resultaten och återrappor-
terar med en sammanfattande analys till rektor. Uppföljning av 
eventuella nödvändiga åtgärder från tidigare års utvärderingar 
görs också av utbildningsledare och återrapporteras till rektor i 
samband med den årliga uppföljningen (som är en ordinarie del 
av fakultetens processer, och inte något som tillkommit i och 
med utvärderingsmodellen). 

D. Resultat och reflektion 
Självvärderingen är en central del av utvärderingsmodellen. 

Den är inte helt lätt att skriva, och det kan vara svårt att hitta en 
lämplig balans i att framhålla styrkor och svagheter. Det kan 
också vara svårt att hitta rätt nivå, så att självvärderingen varken 
görs för detaljerad eller för svävande. För utbildningsledare kan 
det innebära mycket arbete med att kommentera och styra upp 
självvärderingarna, om utbildningsledarna har funnit att själv-
värderingen inte helt håller måttet. För utvärderingsenheten har 
självvärderingen varit ett bra tillfälle för programansvariga att 
mera systematiskt reflektera över sitt utbildningsprogram; 
självvärderingen kan också ses som en administra-
tiv/pedagogisk merit vid ansökningar om anställningar och be-
fordran.  

De eventuella åtgärdsförslag som framkommer av utvärde-
ringsrapporten följs upp med den ordinära årliga rapporte-
ringen, och på så sätt tillkommer inget arbete för uppföljningen. 
Från programansvariga har framkommit önskemål om att for-
mat och innehåll gällande den årliga rapporteringen och själv-
värderingen skulle koordineras ytterligare, så att  delar från den 
årliga rapporteringen kan återanvändas och att tidsåtgången till 
skrivandet av självvärderingen därmed skulle minskas. Detta 
har också varit i åtanke på kansliet. 

Pilotutvärderingarna var viktiga från utbildningsledarper-
spektiv med tanke på hur utvärderingsmodellen skulle utfor-
mas. Till exempel gav pilotutvärderingen av de fristående kur-
serna insikten att det är lämpligare att ämneskoordinator står 
som ansvarig för utvärdering av fristående kurser än studierek-
tor (som hade ansvaret i piloten), eftersom ett institutionsper-
spektiv behövs på de fristående kurserna, inbegripet ekono-
miska aspekter. Senare utvärderingar har gett utbildningsle-
darna vidare insikter i hur processen kan utvecklas och göras 
smidigare. 

Efter att programansvariga har föreslagit bedömare till pane-
len har dessa först granskats av utbildningsledare som sedan 
kontaktat kandidaterna. Information om att bedömarna ska ha 
läraranställning har gått ut till programansvariga, men dessvärre 
har det vid mer än några tillfällen föreslagits bedömare som inte 
har läraranställning och därför inte kan utses till bedömare. I 
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vissa fall har personerna utan tvekan varit lämpliga som bedö-
mare såväl vetenskapligt som pedagogiskt, men saknat formell 
anställning. Detta har inneburit att utbildningsledarna själva fått 
söka efter lämpliga bedömare. Från ett utbildningsledarper-
spektiv finns det skäl att ifrågasätta om anställningskravet inte 
är för strikt, eftersom det uppenbarligen kan innebära att kom-
petenta bedömare diskvalificeras och om säkerställandet av den 
pedagogiska kompetensen inte kan göras på annat sätt (t.ex. ge-
nom utlåtande från någon pedagogiskt sakkunnig från fakulte-
tens universitetspedagogiska råd).  

Det har vidare inte alltid varit lätt att få till en jämn könsba-
lans i panelen, eller ens att få med minst en kvinna. De program-
ansvariga anser att det brustit i informationen om att panelen 
förväntas ha en jämn könsbalans och att de inte beaktat detta 
när de sökt efter bedömare; mycket riktigt nämns inte detta i 
modellen. Ibland har det förekommit jävsituationer i panelerna, 
där utbildningsledare har varit tvungna att byta ut föreslagen 
bedömare. I något fall har detta upptäckts först efter att veder-
börande kontaktats och tackat ja till uppdraget, med påföljden 
att det inte blivit mycket tid kvar till att hitta en ny bedömare.  

Den externa studentbedömaren har varit svårt att hitta för stu-
dentkåren, och också här har utbildningsledare fått stiga in för 
att söka efter bedömare genom att kontakta programansvariga, 
studievägledare och studentkårer vid andra lärosäten. I vissa fall 
blev studentbedömarna klara först någon vecka före platsbesö-
ket. Studentkåren har nu utlovat samarbete med andra student-
kårer för att få fram lämpliga studentrepresentanter. Samman-
fattningsvis kan konstateras att framtagandet av bedömarpane-
ler har inneburit för mycket arbete för utbildningsledarna och 
att den här delen av processen behöver omorganiseras och ef-
fektiviseras. 

Tidsfristerna har inte alltid hållits och några bedömarutlåtan-
den saknas ännu. Ibland kan detta bero på force majeure, ibland 
slarv. I bägge fallen saknar processen riktlinjer för hur sådana 
situationer skall hanteras. Ska till exempel arvodet betalas ut 
före eller efter bedömarutlåtandet är klart? Hur hanteras even-
tuella sjukdomsfall efter platsbesöket? Hur länge kan fakultets-
nämnden vänta på att få in den slutliga utvärderingsrapporten? 
Här finns behov av tydligare riktlinjer.  

III. UMEÅ UNIVERSITET 

A. Programansvarigs perspektiv på processen 
Den externa utvärderingen genomfördes i linje med kvali-

tetssystemet för Umeå universitet [14]. Underlagen inför den 
kollegiala granskningen togs till största delen fram av program-
ansvariga, ett arbete som påbörjades under tidig höst 2017. Ett 
av underlagen utgjordes av den årliga programanalysen. I pro-
gramanalysen dokumenteras och analyseras data kopplade till 
kvalitetssystemets olika aktiviteter. Åtgärder föreslås för att 
förbättra kvaliteten på programmet. Programanalysen görs en 
gång varje år, och skulle därmed ha gjorts även om inte det hade 
varit någon extern kollegial granskning. Utgångspunkten var 
därför att arbetsinsatsen/arbetstiden för programansvarig skulle 
vara ungefär samma som den brukar vara för programanalysen.  

Fakultetens instruktioner för den aktuella programanalysen 
tydliggjorde att den här omgången skulle analysen utgöra un-
derlag för den kollegiala granskningen. Det poängterades att en 
utomstående granskare skulle kunna läsa och förstå data och 
analyser. Det faktum att en extern expert skulle läsa och gå ige-
nom materialet bidrog möjligtvis till att lite extra tid lades ner 
för att få till en bra analys.     

Programansvarig kompletterade underlagen med en egen stu-
dentenkät och en alumnenkät för att få ytterligare  underlag till 
analysen. Enkäter görs regelbundet (årligen) av programansva-
riga och innebar således inget merarbete på grund av kollegiala 
granskningen. Som stöd i enkätarbetet engagerades en kvali-
tetsamanuens (student). Ytterligare material/information som 
togs fram av programansvarig var: 
x Tre examensarbetsrapporter som tillsammans avspeglade 

bredden av programmet ur ett ämnesperspektiv 
x Examensmatris med specifika kurser på programmet (med 

kurskoder) som är centrala för programmet när det gäller 
att uppfylla de nationella examensmålen. 

Sammantaget är programansvarigs reflektion att marginellt 
mer arbete/tid på programanalysen ägnades detta år jämfört 
med ett ”normalt” år utan kollegial granskning.  

B. Resultat och reflektion 
Resultatet av granskningen presenterades i form av bedöm-

ningsmatriser som berörde dels hur programmet förhåller sig 
till det kompassdokument som fakulteten tagit fram, dels till 
programanalysen och de insända examensarbetena, samt vad 
granskarna ansåg allmänt kan utvecklas och bör behållas på 
programmet.  

Till övervägande del bedömdes högskoleingenjörsprogram-
met i maskinteknik uppfylla de kriterier som granskarna hade 
att ta ställning till, om än i olika grad. Granskarnas bedömning 
var på en tregradig skala, ”uppfyller utan tvekan”, ”uppfyller 
troligen”, eller ”uppfyller ej”. Synpunkterna på examensar-
betena tillförde inte så mycket då vi redan själva var medvetna 
om bristerna. Granskarna ansåg, liksom vi, att arbetena upp-
fyllde kvalitetskravet för högskoleingenjörsnivå men att det 
finns saker som kan förbättras, t. ex. koppling till vetenskap och 
forskning. 

En ny programanalys genomfördes i direkt anslutning till den 
kollegiala granskningen i syfte att analysera och bemöta grans-
karnas kommentarer, samt att definiera åtgärder utifrån kom-
mentarerna. Flera förslag på utvecklingsprojekt kunde formul-
eras utifrån granskarnas synpunkter och kommentarer, i synner-
het utifrån synpunkterna på programanalysen och vad som bör 
utvecklas. Bland annat kan nämnas åtgärder för att öka sökt-
rycket på programmet, åtgärder för att stärka forskningsanknyt-
ning och internationalisering, samt att införa en obligatorisk 
kurs i programmering. 

Den externa kollegiala granskningen bidrog utan tvekan po-
sitivt till programmets kvalitetsarbete. En god genomlysning av 
programmet erhölls och hjälp med att se programmet med 
”andra ögon” uppmärksammade förhållanden/brister som inte 
var uppenbara. Vissa av kommentarerna rörde frågor som sedan 
tidigare var kända, men genom kommentarerna fick program-
ansvariga bekräftelse att det är viktigt att fortsätta jobba med de 
frågorna.  
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Granskningen baserades dock enbart på skriftliga dokument 
(programanalys, utbildningsplan, examensbeskrivning, kurs-
planer etc.). Ingen kommunikation, varken muntlig eller skrift-
lig, förekom mellan de externa granskarna och programansva-
rig. En direkt dialog mellan granskarna och programansvarig 
(som tagit fram en stor del av underlaget inför granskningen) 
hade förmodligen tillfört relevant information så att kvaliteten 
på bedömningarna hade blivit bättre. En enkel sådan dialog 
hade kunnat genomföras kostnadseffektivt, t. ex. via telefon. 
Det bästa hade dock varit ett platsbesök, men med nackdelen att 
då hade kostnaderna dragit iväg. 

Sammanfattningsvis är programansvarigs uppfattning, uti-
från ett programperspektiv, att utfallet av den kollegiala gransk-
ningen blev positiv i förhållande de resurser som togs i anspråk, 
d.v.s. nyttan och användbarheten av resultaten översteg kostna-
den. Men att små justeringar i upplägget, t.ex. intervju med pro-
gramansvarig/lärare på programnivå, hade kunnat förbättra 
kvaliteten på granskningen. 

C. Utbildningsledares perspektiv på processen 
I enlighet med fakultetens kvalitetssystem för utbildning på 

grundläggande och avancerad nivå [15] beslutade utbildnings-
kommittén (UK) om tidsplan för systemets aktiviteter vid sitt 
möte i mars 2017. Kommittén föreslog då att samtliga utbild-
ningsprogram skulle utvärderas av externa bedömare under 
2018. Eftersom sådan granskning behövde resurser i budget, 
d.v.s. ersättning till granskarna, presenterade utbildningskom-
mittén sitt förslag för fakultetsnämnden i mars 2017. Nämnden 
beslutade att granskningen skulle genomföras under 2018 i en-
lighet med utbildningskommitténs förslag.  

De programansvariga informerades om den följande proces-
sen under hösten 2017 och fick tillsammans med berörda in-
stitutioner inkomma med förslag på granskare. Utbildnings-
kommitténs ordförande och utbildningsledarna inhämtade fler 
förslag samt kontaktade de föreslagna granskarna i febru-
ari/mars 2018. Dekan fattade beslut om granskare samt ersätt-
ning till dessa i mars/april 2018. För varje program avsattes 
20 000 kr att fördelas i form av arvode inom bedömargrup-
perna. Inkluderande resor och boende avsattes ca 700 000 kr för 
att externgranska 32 program.  

Från fakultetens 42 utbildningsprogram exkluderas nybörjar-
program kortare än tre år och program som är under nedlägg-
ning eller inte är fullt igång. Kvar var 32 program som delades 
in i fyra ämnesvisa grupper.  
x Fysik och högskoleingenjörsprogram, tio program, tre 

granskare 
x Arkitektur och design, fem program, tre granskare 
x Data/IT, fem program, tre granskare 
x LifeScience, tolv program, fem granskare 
Som underlag hade granskarna tillgång till fakultetens kom-

passdokument  och aktuella programanalyser från våren 2018, 
utbildningsplaner och examensbeskrivningar samt möjlighet att 
ta del av kursplaner via universitetets web. De programansva-
riga fick själva välja tre examensarbeten från programmet. 
Dessa skulle vara godkända samt avspegla den ämnesmässiga 
bredden av programmets ”utgångar” (examina). Granskarna 
fick tillgång till materialet i juni 2018 och fick i uppgift att fylla 

i en frågematris per program utgående från kompassdokumen-
tet och de frågor som ska belysas i programanalyserna. Varje 
program hade en huvudgranskare och en bisittare. Huvud-
granskaren skulle även läsa examensarbetena. 

D. Resultat och reflektion 
För varje program finns en granskningsmatris i form av en 

excelfil med uppfyllandenivå för ett flertal påståenden, mer de-
taljerade kommentarer till betygssättning/bedömning, samt 
sammanfattning rörande vad som är särskilt bra med program-
met, vad som kan bli bättre och sådant som måste förbättras.  

Utbildningskommitténs ordförande och en av utbildningsle-
darna träffade varje panel under en dag vardera i november 
2018 för gemensamma diskussioner av panelernas iakttagelser. 
Från varje panel fanns ett av granskarna fastställt protokoll. 
Protokollen och de programvisa excelfilerna presenterades 
gruppvis för programansvariga och berörda institutioner i de-
cember 2018. I en övergripande analys identifierades en rad 
olika fakultetsövergripande projekt som en följd av den kolle-
giala granskningen.  

Programmen hade till uppgift att analysera utfallet av den 
kollegiala granskningen och föreslå förändringar i programana-
lyserna i mars 2019. Programmen måste ta ställning till varje 
kommentar som granskarna givit, om den anses vara relevant 
och om den ska föranleda vidare utredning eller åtgärder. Som 
stöd i detta arbete anordnades en uppstartsträff i februari. Pro-
grammen kunde också söka medel från utbildningskommitténs 
strategiska fond för att bekosta föreslagna utvecklings- eller ut-
redningsprojekt. Sammantaget inkom ca tio projektansökningar 
med anknytning till den kollegiala granskningen. Fakulteten 
kommer att initiera och bekosta ytterligare en handfull utred-
nings- och utvecklingsprojekt med anledning av den kollegiala 
granskningen. 

Med tanke på att programmen ska skriva programanalyser 
varje år måste arbetsbelastningen för de programansvariga an-
ses vara ringa. Nackdelen är dock att programansvariga endast 
erhåller ett resultat från den externa granskningen, utan att ha 
fått vara delaktiga och engagerade i granskningsprocessen. De 
programansvariga bör därför engageras mer i arbetet, t.ex.  ge-
nom att anordna uppstartsmöten alternativt diskussionssemi-
narier där granskare och programansvariga deltar tillsammans.  

Organisationen med bedömargrupper anses vara lyckad. Att 
flera är insatta i varje program ökar sannolikheten för en initie-
rad gruppdiskussion. Att gemensamt med externa granskare 
diskutera en grupp av utbildningar gav många insikter kring or-
ganisationen av utbildningar och kvalitetsarbete på fakulteten. 
En större grupp från fakulteten borde delta i denna diskussion 
för att sprida kunskapen effektivt. Förslag är att gruppen utökas 
med minst prodekan.  

Granskningen gav insikter som svårligen kunnat komma utan 
externa granskare. Det är dock bra att inta ett sunt kritiskt för-
hållningssätt till granskarnas utlåtande, mycket som kommen-
tarer i en traditionell peer-review. Att bygga de fortsatta ana-
lyserna på att programmen väljer att anamma eller fortsatt ut-
reda granskarnas bedömningar anses vara en bra balansgång.  

Att hantera excelfilerna som granskarna fyllde i tog alldeles 
för lång tid för utbildningsledarna, denna process måste auto-
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matiseras i framtiden. Bedömningsmallarna som sådana bör re-
videras, speciellt den del som kopplar till utbildningskompas-
sen. Principen med enkla mallar som ska fyllas i istället för att 
skriva bedömarrapporter ansågs överlag vara bra av granskarna. 
Delen med vad som ska behållas och utvecklas i programmen 
bör kanske förtydligas, så att programmen får ännu mer infor-
mation.  

Det är inte rimligt att den externa kollegiala granskningen fö-
retas var tredje år som föreskrivs i kvalitetssystemet. Det tar ett 
år att genomföra processen, med skrivandet av programana-
lyser, bedömningar, genomföra gruppdiskussioner och analy-
sera resultaten. Lämplig periodicitet är fem till sex år. 

Sammantaget förväntades fler ansökningar till utbildnings-
kommitténs strategiska fond för att jobba med utfallen från den 
externa kollegiala granskningar. Det relativt låga antalet kan 
förklaras med den korta tid programmen har haft till sitt förfo-
gande samt till viss del förmodligen förklaras med att det gene-
rellt ute på institutionerna inte finns överresurser vad gäller per-
sonal för att bemanna utvecklings- eller utredningsprojekt, även 
om extra ekonomiska resurser tillsätts. En annan förklaring är 
att programmen utför mycket arbete inom ramen för de resurser 
som programmen har i form av programansvarigtid.   

IV. PEER REVIEW – EXTERN BEDÖMNING 
Peer review, eller sakkunnig kollegial granskning och utvär-

dering, oftast av extern kollega, är det vedertagna sättet att be-
döma kvalitet inom högre utbildning. Detta tillämpas både inom 
utbildning och forskning för att bedöma ”kvaliteten” på utbild-
ning eller forskning (”produktkvalitet”), men även för att be-
döma arbetssätt, processer och rutiner inom högre utbildning 
(”processkvalitet”).  

Sedan UKÄ introducerat det senaste nationella kvalitetssäk-
ringssystemet har det blivit tydligare att varje lärosäte själva 
måste ta ansvar för kvalitetssäkring av utbildning och forsk-
ning. Detta har inneburit att de flesta lärosäten utvecklat system 
för utbildningsutvärdering, oftas inkluderande en extern utvär-
dering med peer review. 

De externa bedömarna har ett stort ansvar i att noggrant sätta 
sig in i allt tilldelat material, eventuellt efterfråga komplette-
rande material samt dokumentera oklarheter och tydliggöra 
vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter som identifierats. Un-
derlagen som lämnas som resultat måste vara överskådliga och 
lättlästa samt motiverade och väl underbyggda.   

A. Uppsala Universitet 
Utvärderingen vid Uppsala Universitet gällde  högskolein-

genjörsprogrammet i maskinteknik och underlagen bestod i en 
självvärdering där elva olika kriterier systematiskt gicks ige-
nom och analyserades. Till självvärderingen fanns faktaun-
derlag bifogat, t.ex. resultat av student-, alumn- och lärarunder-
sökningar. För att som bedömare skaffa sig en helhetsbedöm-
ning hämtades ytterligare material från Uppsala Universitets 
hemsida, t.ex. kursplaner.  

Självvärderingen och dess bilagor utgjorde en bra grund för 
att sätta sig in i utbildningen. Vid genomläsning noterades 
oklarheter i form av frågor som kunde ställas vid platsbesöket. 
Förberedelserna gjordes enskilt av varje bedömare, även om det 
fanns möjlighet att diskutera (eftersom det var känt vilka de 

andra tre bedömarna var), vilket innebar att alla bedömare satte 
sig in i allt material. Bedömare utvecklar olika sätt att tillgodo-
göra sig materialet, men ett effektivt sätt är att redan vid genom-
läsning och analys börja skriva på den bedömarrapport, eller det 
bedömarutlåtande som skall levereras när uppdraget är slutfört. 

Platsbesöket var avsatt till två dagar. Programansvarig hade, 
efter dialog med bedömargruppen, valt ut vilka representanter 
som skulle intervjuas och när detta skulle ske. Det fungerade 
utmärkt. Vid intervjuerna framkom många aspekter och klargö-
randen som inte kunde läsas sig till i skriftliga underlag. Särskilt 
värdefullt var det att träffa studenter som kommit olika långt i 
sin utbildning.  

Efter intervjuerna satt bedömargruppen själva och samman-
fattade intrycken och påbörjade bedömarutlåtandet. Denna pro-
cess underlättades mycket tack vare att en bedömare redan från 
start börjat skriva bedömarrapporten. Denna person utsågs att 
färdigställa rapporten och via mail få återkoppling från övriga i 
bedömargruppen. 

Utvecklingsmöjligheter är att planera in någon timma innan 
intervjuerna då bedömargruppen i detalj kan planera hur de läg-
ger upp intervjuerna, sammanställer frågeområden och utser 
vem som ansvarar för vad under intervjuerna.  

Uppskattningsvis lades en dryg arbetsvecka i förberedelser, 
två dagar för platsbesök och knappt två arbetsveckor för efter-
arbete. Därtill deltog en bedömare på en intern återföringskon-
ferens vid Uppsala Universitet för att delge sina erfarenheter 
som extern bedömare. 

B. Umeå Univesitet 
Utvärderingen vid Umeå Universitet gällde utbildningsutvär-

dering av tio program – fyra högskoleingenjörsprogram, tre ci-
vilingenjörsprogram och tre masterprogram. Bedömargruppen 
bestod av tre externa sakkunniga. De tre bedömarna blev tillde-
lade olika ansvarsområden gällande de olika utbildningarna 
t.ex. huvudansvarig för fyra högskoleingenjörsprogram, bi-
ansvarig för ett civilingenjörsprogram och två masterprogram 
samt ”påläst och insatt” i övriga program. Som huvudansvarig 
var uppgiften att ta del av och vara väl påläst på alla underlag, 
inklusive läsa och granska examensarbeten. Bisittarens uppgift 
var att ta del av och vara påläst på alla underlag utom examens-
arbetena.  

Underlagen som fanns var: 
x fakultetens utbildningskompass som listar de perspektiv 

och faktorer som är vägledande för fakultetens utbild-
ningsutbud,  

x respektive programs självvärdering, utbildningsplan och 
examensbeskrivning, 

x kursplaner för programmens nyckelkurser, 
x tre examensarbeten per program valda av programansva-

rig i syfte att visa utbildningens bredd och djup samt 
x universitetets och fakultetens kvalitetssystem och andra 

relevanta allmänna dokument. 
Underlagen var genomarbetade och utgjorde bra grund för att 

läsa in sig och förstå utbildningarna. Frågetecken och oklarheter 
noterades i ett excelark som utgjorde ett bedömningsunderlag 
för bedömarna.  
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Bedömningsunderlaget var uppdelat i fyra olika ”flikar” som 
bedömarna skulle fylla i för varje program. En del var en över-
gripande ”kompass” där ett antal övergripande frågeställningar, 
t.ex. ”Det ska finnas samverkan med näringslivet och andra av-
nämare utanför universitetet på de utbildningar där det är till-
lämpligt”, skulle besvaras med ”Uppfyller utan tvekan”, ”Upp-
fyller troligen”, ”Uppfyller inte” och ”Kan ej bedöma”. Svaret 
på varje frågeställning motiveras i en särskild kolumn.  

Nästa del var att bedöma och analysera programmet mer de-
taljerat. Här fanns frågeställningar om t.ex. internationalisering, 
samverkan, studentinflytande och förbättringsarbete. Även här 
skulle varje utlåtande motiveras.  

Den tredje delen bestod av analys av examensarbeten och här 
var fokus på att bedöma om examensarbetena bekräftar att stu-
denten har  kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor  
som visas i examensmatrisen och om de har den metodmässiga 
karaktär som förväntas av liknande program. Utlåtandena mo-
tiverades. 

Den fjärde och sista delen utgjordes av en sammanfattning av 
styrkor och utvecklingsområden som identifierats. Bedömarna 
ombads lista inslag som var särskilt berömvärda, saker som 
måste utvecklas, saker som bör utvecklas och inslag som sak-
nas.  

Utvärderingen omfattade inte platsbesök och dialog med pro-
gramansvariga. Istället möttes bedömare och utbildningsledare 
en dag där samtliga utbildningar systematiskt gicks igenom. 
Alla bedömare fick säga sitt, men den huvudansvarige hade för-
berett en utförlig presentation per program. Utbildningsledarna 
kunde ställa kompletterande frågor och diskussionerna var 
fruktsamma.  

Uppskattningsvis lades cirka tre arbetsveckor på förberedel-
ser samt en dag för dialogen. Efterarbetet gjordes av utbild-
ningsledarna.  

V. DISKUSSION 
Utbildningsutvärderingar kan genomföras på flera olika sätt, 

men underlagen, som utvärderingarna bygger på, är liknande. 
Underlagen består rimligtvis av en genomlysning, en slags 
självvärdering, som lärarlag och programansvarig genomför. 
Vilka kriterier som ingår varierar något, men bör naturligtvis 
relatera till krav från högskolelag, högskoleförordning och na-
tionella mål för utbildningen. Vidare kan lärarnas kompetens, 
förutsättningar för planering och genomförande av utbildningen 
ingå, liksom information om studiemiljö, infrastruktur och stöd. 
I de fallen kan kraven i ESG vara en viktig utgångspunkt.  

Olika typer av undersökningar, t.ex. programuppföljningar, 
studentbarometrar och lärarenkäter ligger till grund för de slut-
satser som dras i självvärderingen. Vidare är utbildningsplaner 
och kursplaner viktiga dokument för utvärderingen. 

Värt att notera är att Umeås kvalitetssystem är inarbetat sedan 
flera år, medan Uppsalas modell är ny. Detta reflekteras i pro-
gramansvarigas upplevelser av vilken ansträngning och arbets-
tid som krävdes för utvärderingsarbetet. Utvärderingen där hög-
skoleingenjörsprogrammen deltog var den första där Uppsala-
modellen användes och mer arbete behövs t.ex. för att på ett 
effektivt sätt få fram de underlag som behövs, anpassa enkäter, 

mm. Å andra sidan används sexårscykler i Uppsala, medan 
Umeås treårscykler ses som för korta. 

En svårighet vid utvärderingar med extern bedömning är att 
rekrytera externa bedömare. Lärare är ofta hårt belastade på 
hemmaplan och känner inte alltid att det finns tid att ta på sig 
extra externa uppdrag. Det kan också vara svårt att hitta externa 
personer med rätt kompetens ämnesmässigt och personer med 
utvärderingserfarenhet. Båda fallen vittnar även om svårigheter 
att finna jämn könsbalans i bedömargrupperna, i dessa fall då 
kvinnor utgör underrepresenterat kön. I den ansats som Umeå 
universitet valde behövdes 14 bedömare för 32 program, d.v.s. 
0,44 bedömare per program, medan Uppsala universitets ansats 
motsvarar fyra bedömare per program.  

Huruvida det även skall finnas studentrepresentation i bedö-
margruppen kan diskuteras. Det är viktigt att bedömargruppen 
tillsammans utgör en bra mix och om det ingår platsbesök är det 
en stor fördel om det finns studentrepresentanter i bedömar-
gruppen. Om det, som i fallet med Umeå universitet, mest hand-
lar om utbildningens innehåll och kvalitet, inte studiemiljö och 
infrastruktur, kan det fungera bra utan studentrepresentant. 
Möjligtvis skulle en alumn från programmet kunna ingå i en 
bedömargrupp.  

Att ingå i en bedömargrupp är ett hedrande och ansvarsfullt 
uppdrag. Varje bedömare är engagerad för just sin kompetens 
och för att bedömargruppen skall få en bra mix av kunskap, 
kompetens och erfarenhet tillsammans. Det åligger därför varje 
bedömare att ta sitt uppdrag på största allvar och väl sätta sig in 
i underlagen. Bedömarna har ett viktigt, men mycket intressant 
och lärorikt uppdrag, vilket gör att även bedömarna får med sig 
nya kunskaper och erfarenheter efter slutfört uppdrag. 

VI. SLUTSATS 
Sammanfattningsvis konstateras att alla inblandade parter – 

programansvariga, utbildningsledare och bedömare – är över-
ens om att externa utbildningsutvärderingar är mycket värde-
fullt, både för kvalitetsutveckling och för erfarenhets- och kom-
petensutveckling. Båda utbildningsutvärderingarna gav bra un-
derlag för fortsatt kvalitetsutveckling och insatserna (interna re-
surser) var förhållandevis lika. Även de externa bedömarnas in-
satser var tämligen lika, men då utvärderades ett program i Upp-
sala och tio program i Umeå. 

Styrkor med Uppsalas system är att utvärderingen inte enbart 
fokuserade utbildningskvalitet och innehåll, utan även studie-
miljö, studiestöd och kompetenser. Det gav också ett stort mer-
värde med platsbesök och dialog med programansvariga, lärare 
och studenter. Nackdelen är att det krävdes mer externa resurser 
och mycket mer arbete för de externa bedömarna. 

Fördelarna med Umeås system var att det var resurseffektivt 
att utvärdera flera utbildningar samtidigt vilket också gav vär-
defull information på fakultetsnivå om hur utbildningarna var 
organiserade. För bedömarna blev det därmed en insats som 
delvis kunde ”automatiseras” eftersom det fanns en given mall 
att följa och fylla i. Nackdelen med systemet var att det enbart 
var fokus på utbildningens innehåll, kvalitet och resultat (exa-
mensarbeten).  
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Generellt anser författarna att fördelarna vid externa bedöm-
ningar överstiger nackdelarna, trots stora interna och externa in-
satser. Från ett nationellt perspektiv är det relevant att fråga sig 
om vi mäktar med belastningen från peer-review baserade sy-
stem – lärare är redan extremt belastade i sin vardag och syste-
met kräver att många ställer upp och granskar andra lärosätens 
utbildningar. Är det hållbart i längden? 
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� 
This paper presents and discusses three novel and interconnected 
means and measures with the aim to better understand the situation 
for the freshman student during the first year of study. Ultimately, 
this contribution seeks answers to what fosters student persistence. 
Exploration of possible answers is conducted by utilizing faculty 
registries of curriculum composition and study records, for 
investigating how different categories of curriculum content impact 
the performance of the students. Furthermore, the use of 
questionnaires for measuring coping capabilities among the 
freshman students is also explored, and finally, techniques of 
gathering real-time behavioral and environmental data for further 
analyzing is also discussed. 

In conclusion, the paper discusses different categories of data 
sources and presents a set of tools and measures that could be 
employed by program planners and curriculum designers when 
evaluating and comparing the content of different engineering 
curricula and the relation to the performance of the students. 
 
Keywords: Learning analytics, Native content, Coping capability, 
Curriculum composition, Engineering education framework 
 

I. INTRODUCTION 
The overall objective of this contribution is to address some 
existing properties of Swedish higher engineering education, 
along with potential and overlooked means and measures that 
might influence the persistence of students during their 
university studies. 

The paper particularly focuses on the first year, which within 
the fields of engineering education and curriculum design often 
is referred to as the most critical, and a year of profound 
transformation for the student. The literature provides many 
examples of the efforts from the research community trying to 
understand the properties of this transformation, from large 
meta studies of psychosocial and study skill factors [1] to books 
[2] and attempts of establishing theoretical models predicting 
persistence [3], and even studies of explicit phenomenon such 
as the “freshman fifteen” [4], [5].  The question in focus herein 
is how to foster student persistence from a program planning 
perspective. What tools are yet to explore for the faculty that 
could result in better understanding of what makes the student 
persist the first year and beyond?  

This is done in the context of an ongoing research project at 
the Department of Management and Engineering, Linköping 
University, where the research questions partly address 
engineering education and curriculum design, and the future 

 
 

thereof, mainly the role of degree native course content and the 
usefulness of measuring coping capabilities among engineering 
students. 

II. CATEGORIES OF INFORMATION 
Reviewing the literature reveals that empirical studies of 
student retention almost always is a result of multiple data 
sources, see for example [6] and [7]. This paper put focus on 
and discusses different approaches to assessment of learning 
environments and factors that might influence students’ 
performance, that is based on four different categories of 
information.  

A. Independent/Input data 
This category represents official data that are more or less static 
and pre-determined, i.e. type of programs, curriculum outlines, 
syllabuses etc. Such information, even though fully controlled 
by the faculty, tends to be characterized by rigidity and 
predictiveness, at least in shorter time frames. Students’ 
personal and background data also belongs to this category, e.g. 
gender, enrollment age, high school rank etc. If subject for 
statistical analysis, this kind of data typically form independent 
variables. 

B. Dependent/output data 
Secondly, there are result data from students working according 
to the curricula. Not only passed (or failed) credits, but also 
change of status, drop-outs, student throughput etc. belongs to 
this category. Thus, this may be viewed upon as dependent or 
output data, that program planners can only indirectly affect by 
making changes to the curricula. 

C. Ambiguous data 
The third category of information discussed in this paper is of 
such kind that it cannot easily be categorized as neither 
independent nor dependent. Measurements of individual 
psychological or coping capabilities is one such example. 
Although there are well established instruments available for 
measurements, it is often hard to find strong and clear 
connections between variables. Such data may also change over 
time as the individual develops and, naturally, the faculty has 
limited or no means available for influence.  

D. Real-time data 
Finally, the use of real-time data that are gathered during the 
actual learning process, data that may be both independent and 
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dependent. Such information allows for continuous analysis 
and consequently more immediate responses from the teachers 
or the faculty. In this paper we will give examples of data 
gathering techniques that involves both student behaviors as 
well as environmental data. 

By reviewing these four categories we find reoccurring types 
of characteristics that separates them, i.e. time-steps of which 
information is generated and/or accessible for review, but also 
whether the information should be considered independent or 
dependent from a statistical analysis point of view. Yet another 
distinguishing factor is to what extent the information is a 
direct, or indirect result of actions from the faculty. 

III. FOSTER STUDENT PERSISTENCE - THREE MEANS & 
MEASURES 

The following sections elaborate on three, partly integrated 
aspects of higher engineering education presented with the 
purpose of discussing their potential positive influence on 
students, but also their ability to serve as a potential mean for 
program planners to foster student persistence. All three aspects 
are based on one or more of the information categories 
presented in section II. The three means are based on 
measurement of level of degree nativeness in the curriculum, 
coping capabilities of the students, and real-time monitoring of 
environmental data during learning situations. 

A. Mean 1: Degree nativeness of curriculum content  
From a first-year student perspective, the chosen program may 
be perceived differently depending on the composition of the 
curricula. The type of courses often referred to as Freshman 
Introductory Course, First-year class or large-enrollment course 
typically has the purpose of providing profiling content that 
places the student in a context that connects to the label of the 
program [8], [9], [10]. These courses are however not the only 
ones that forms the general perception of the first-year 
curriculum. Other courses may have a, although not outspoken 
“profiling” influence on the perception of the chosen program 
from the student’s point of view.  

Furthermore, it is imaginable that the freshman student builds 
her expectation of what awaits based on the label of the chosen 
program. For one group of students, the label Mechanical 
Engineering (as an example) may appeal to their general 
interest in engineering, and consequently the curriculum 
content may, or may not meet the expectations associated with 
that interest.  

Both of these reasonings calls for investigating to what extent 
the curricula meet student expectations in terms of the amount 
of curriculum content that connects to the program degree label. 
But also, does it matter in terms of student performance? 

1) Data collection 
A recent study at Linköping University examined a set of 
eleven different engineering programs regarding curriculum 
composition with the purpose of exploring factors that 
promotes student performance. One such identified factor was 
the amount of credits originating from courses classified as 
being native for the program. Native in the sense that the 

content, clearly connects to the field of profession the program 
is intended for.  

All courses on the first year of the eleven studied programs 
where classified as native/non-native and correlation between 
the students’ performance and the degree of native content were 
investigated. Furthermore, the degree of active learning on the 
curricula were investigated as well by classifying the degree of 
active learning based on the examination process stated in the 
university course database. The data collected for the native 
content and active learning measures are characterized as static 
independent data. However, it could be changed by modifying 
the curricula, which typically is a slow process at most 
institutions.  

The study involved almost one thousand students whose 
progress were closely monitored during the first year, in terms 
of overall obtained credits, type of achieved credits (native/non-
native), grade point average, drop-out rates etc. These data are 
characterized as dependent output data in the statistical 
analysis. 

2) Initial findings 
Not surprisingly, the most important factor of student’s 
performance is the standing when entering the program, as 
measured by their high-school grades. However, initial findings 
suggest that level of native content has approximately the same 
influence on student performance as the level of active learning, 
which has been proved to have significantly positive impact on 
student performance in previous studies, [11]. The study also 
showed that native credits are more easily achieved by the 
students. On average, when comparing the amount of credits 
achieved from native course modules compared to non-native 
course modules, the difference is on average two times in favor 
of native credits, and for some programs the relation is as high 
as a factor of four. Also, programs with a lower ratio of native 
content tends to attract students with stronger relative standing 
upon enrollment. These programs typically have a curricula 
where the first year is composed of math as well as basic 
science. 

B. Mean 2: Measures of coping capabilities  
Considering the profound transformation it means for a young 
freshman student to enroll on an engineering degree program, 
involving often stressful situations with change of living 
conditions and study environment that in turn affects the 
performance of the student, it would make sense to measure 
individual coping capabilities. The literature provides several 
such instruments, where Self-Efficacy (SE), developed by 
Albert Bandura [12], is the perhaps most commonly referenced 
regarding engineering education. This scale is recommended 
for deployment in domain specific variants that derives from 
the General Self-Efficacy Scale (GSE), which is described as a 
10-item “psychometric scale that is designed to assess 
optimistic self-beliefs to cope with a variety of difficult 
demands in life”, [13]. Also, Sense of Coherence (SOC), part 
of the concept of salutogenesis, developed by Aaron 
Antonovsky, [14], is a commonly used health oriented 
measurement focusing on the resources of an individual. This 
scale is considered global and available for deployment in any 
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context. In this study we try to investigate if these instruments 
could be an indicator of student performance and drop-out rates.  

1) Data collection 
Both SE and SOC measurements have been deployed using 
questionnaires taken by first-year students entering the 
engineering programs at Linköping university. The 
questionnaires were designed based on the 10-item GSE scale, 
a 25-item domain specific Engineering Self-efficacy scale 
(ESE) based on the work of Mamaril [15], as well as a 13-item 
SOC-scale [16]. In these questionnaires the students were asked 
to rate statements or answer questions such as “It is easy for me 
to stick to my aims and accomplish my goals” (GSE item no.3), 
“I can recognize changes needed for a design solution to work” 
(ESE item no.19) and “Do you have the feeling that you are in 
an unfamiliar situation and don’t know what to do?” (SOC item 
no. 6). The questionnaires were submitted to approximately one 
thousand students, and are characterized as ambiguous data in 
this study.  

The studied cohort consisted of students entering eleven 
engineering degree programs including a number of different 
three-year bachelor and five-year masters programs 
representing a broad spectrum of technical domains. A large 
amount of study- and performance data were gathered for each 
student from the university data-base, along with background 
and personal data. Also, background data used for controlling 
for relative standing were collected in the form of admission 
grades and results on enrollment mathematical readiness tests. 
The background data where characterized as independent data, 
whereas the performance data were considered as dependent 
data. 

Additionally, after completion of the freshman year another 
questionnaire which included three different tests of coping 
measures where distributed to the students in order to measure 
each student’s Engineering Self-Efficacy, described by 
Mamaril as “beliefs about engineering at both the general and 
VNLOOဨVSHFLILF�OHYHOV´ [15].  

Finally, the study was concluded with statistical data analysis 
to investigate if there are correlations between Self-Efficacy, 
Sense of Coherence, and the performance of the students. 

2) Initial findings. 
Early findings confirm the results from previous studies 
conducted in other domains, showing an association between 
global coping measures of sense of coherence and self-efficacy 
but with limited dependencies regarding student performance. 
However, more interesting results could be derived from using 
the domain specific engineering self-efficacy measure. The data 
from this scale, collected at the end of the first year, clearly 
discloses gender differences regarding the personal self-belief 
in performing engineering tasks, such as tinkering, designing 
and performing experiments, where women in generally scores 
lower than men. Still, women enrolling the studied programs 
have an advantage over men in terms of relative standing 
measures, such as high school rank. Notably, and possible 
connected to women’s lower ESE score, some findings also 
indicate that the manageability dimension of the SOC measure 
are correlated in favor of the male population of the cohort.  

C. Mean 3: Real-time data gathering and Learning analytics 
Siemens et al describes learning analytics 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” [17]. 
Undoubtedly, between enrollment and graduation, a student on 
an engineering degree program produces a huge amount of 
information. Besides the obvious record of achieved credits, 
there are grade information, diagnostic test data, admission 
application data, social background information, residential 
conditions etc. And whenever the information comes with a 
time stamp, it forms an additional dimension to the parameter.  

However, as we have seen under sections III A and B such 
data are formed slowly, which limits possibilities of swift 
responses. So, on the contrary, what data can be collected in 
real-time, and perhaps allowing for more rapid responses? The 
literature provides several examples of efforts where the 
researchers take on a real-time approach to information 
gathering, e.g. [18] and [19]. Below, however, we describe a 
novel approach combining both passively recorded 
environmental data, and data originating from tracking real-
time behaviors of students in their active learning process.  

1) Data collection  
An internally funded project at Linköping University have 
resulted in a couple of mobile and desktop applications whose 
purpose is to manage student requests for help during classroom 
sessions. The applications were initially developed for a large 
(approx. 300 students) computer aided engineering course, 
where the objective was to replace analog means of turn-taking, 
e.g. raised hands and written lists on white boards. The course 
in matter is heavily based on parallel computer room sessions 
where up to 120 students work individually with assignments. 
Whenever a student need help from an amanuensis, she 
registers a new case (request for help) using a desktop 
application on the computer she is working with. When posted, 
the case gets a time stamp and are placed in a que. Three to six 
amanuensis assists the students during the sessions, and as the 
computer rooms are dislocated from each other and the need for 
help is rather unpredictable, the corresponding app used by the 
teachers and amanuensis are equipped with functionality that 
dramatically improves effectiveness in terms of recourse 
allocation.  

However, in order to register a case, the student must fill out 
information about the problem that has arisen. For example, one 
must specify the assignment or a specific (numbered) section of 
a tutorial. But also, depending on the specified problem area, 
the student is required to select from a predefined set of problem 
codes, that further tells the tutors what troubles the student. 
Additional data that indicates for how long the student has tried 
for herself, may be registered before posting the case. 
Furthermore, when a tutor has finished helping a student, before 
closing the case she has the option to rate the student’s ability 
to identify the correct problem code, relative to the help that 
was actually given by the tutor. After the case has been closed 
by the tutor the corresponding student is given the opportunity 
to rate the help that was given to her, in a manner similar to a 

106



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, 
27 november – 28 november 2019 

customer satisfaction survey resulting in a CSAT score [20]. 
Altogether, a relatively large array of data is being recorded and 
stored for each case where tutors has provided assistance to the 
students. 

The project is currently being expanded with additional data 
sources that passively records environmental properties in the 
computer rooms used for the sessions where supervision from 
tutors can be requested. The recorded data includes CO2 level, 
VOC level (Volatile Organic Compounds), temperature, 
pressure, humidity and noise level. Thus, for each case posted 
by the students using the application, these environmental data 
are stored along with the data registered by the student and the 
tutor. 

All data gathered in this study is characterized as real-time 
data as it is collected during the actual learning experience. 
Presently, the data is intended for course and curriculum 
development and therefore only anonymous data is stored. 
However, if the collected real-time data is stored together with 
a unique student identifier it could be related to student 
performance data for further analysis. 

2) Initial findings 
Data is currently being recorded and will continue through-out 
the fall semester of 2019 and the spring semester of 2020, where 
after statistical analysis will follow. However, by using a 
commercial business analytics service [21], and partly using 
data from the fall semester of 2018, some initial result has 
emerged after analysis. For instance, the application used by the 
students to request help is equipped with a kind of “frustration 
indicator” that, e.g. allows for the student to estimate how long 
she has tried for herself before posting the request. This 
indicator has proved to correspond well to the previous 
experiences (from tutors) of which assignments are more or less 
demanding for the students, thus potentially offering a 
quantitive real-time measure of student efforts.  

Furthermore, out of the three different programs that the 
studied course is given for, one program is significantly 
different in terms of nativeness of the course subject (Computer 
Aided Engineering). This can be visualized using the data 
whereas the students “request pattern” differs from the students 
to which the subject is considered native. Other group level data 
points in the same direction, e.g. average handling time for 
tutors to help a student on different programs, the amount of 
requests for help etc. Also, recorded data from the fall semester 
of 2018 has proven useful when planning for the 2019 course, 
especially in terms of staffing and resource allocation. 

IV. DISCUSSION 
This paper describes a number of novel means and measures 
that may be used by program planners to gain better 
understanding of what makes the young student stay and 
manage after enrolling an engineering degree program. One 
may take on a number of viewpoints to start a discussion about 
content of this paper. To start with, we can elaborate on the role 
of native content of labeled engineering degree programs, 
where the label itself reflects the designation to which 
engineering domain the student is aiming for after graduation. 

By doing so, one can argue that there are contradictive 
circumstances emerging from the way Swedish higher 
engineering education currently is organized. 

If one accepts the reasoning that labeled engineering degree 
curriculums are created with dedicated technical domains in 
mind, and that one concurrently concludes that technical 
domains are constantly becoming more complex and integrated 
(partly as a consequence of the ongoing digital transformation 
of technical domains and society in general). Considering this 
development, one obvious question to ask is whether it will be 
become more difficult to form program degree curriculums that 
addresses a specific domain, if the engineering domain as a 
whole becomes more complex? An observation that may be 
interpreted as a respond to this is the fragmentation of higher 
engineering education in Sweden, in terms of degree variants. 
Looking at Linköping University and the yearly number of 
degrees offered by the Faculty of Science and Engineering, the 
total has gone from three to almost fifty since the early 
seventies. Similar numbers could be expected for other 
institutions in Sweden. 

This increased number of variants is only partly due to the 
adaptation of the Swedish higher education system that 
followed the Bologna declaration, resulting in several new 
bachelor and master programs around the year 2010 [22]. 
Nevertheless, it is clear that the increased diversity in degrees, 
to some extent, is related to a “demand and supply” relationship 
on the labor market. As new technical domains emerge or 
existing ones rapidly becomes more complex, the demand for 
specialized competencies increases, which naturally attracts the 
“prospect supply” to specialized educational programs. 

So, if labeling of engineering degree programs will become 
more difficult, as a consequence, so will the possibility to foster 
persistence among students using more native content of the 
curricula, as concluded and described in section II A – thus the 
contradictive reasoning.  This is also reflected in the study 
discussed in section A, which revealed to what extent students 
swap programs or drop-out – on average fifteen percent and for 
some programs the ratio is as high as twenty three percent after 
the first two semesters. Thus, if the amount of native content 
can be determined as relevant for student persistence, it calls for 
re-thinking of how traditional engineering programs are 
packaged, offered and executed. Some of the Swedish 
institutions offer students to enroll a common first year 
(referred to “Öppen ingång” in Swedish, see [12]), but are still 
offering admittance to labeled programs.  

Furthermore, future research could involve investigating 
variations of this research question. For example, to what extent 
is there an “ideology pull factor” promoting student 
persistence? Consider the numerous clones of the classical 
mechanical engineering program [23], such as “Design and 
Product development”[24], or “Energy - Environment – 
Management” [25], offered at Linköping university. Besides 
being more attractive in terms of application rates, these 
programs are both labeled and described using a more 
comprehensive and stringent narrative – “develop better 
products”, “save the environment” etc. Potentially, these 
programs are more popular because they provide a straight 
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answer to what they offer, and their purpose. Some results from 
the study discussed in section II B points in that direction, e.g. 
where students enrolling programs with a more idea-driven 
pitch tend to score higher on the meaningfulness dimension of 
the SOC test, and for some classical programs the situation is 
the opposite. 

With reference to student persistence and circumstances that 
might prevent a student from dropping out. The current 
situation is that the individual student gets very little feedback 
on her progress besides changes in the register of achieved 
credits. Self-identified at-risk students may find the study 
counselor helpful, but it is often too late with substantial 
damage to self-confidence etc. In this context, it is important to 
stress that gathered data, such as presented in this paper should 
not be kept away from the students. On the contrary, 
measurements like SE, ESE and SOC could be part of a self-
monitoring regime, where students are instructed to perform 
reoccurring tests and measurements in order to identify e.g. 
risks of failing a course or examination.  

The literature also provides links between self-assessment 
and coping measures. For instance, McMillan et al [26], speaks 
of self-assessment as a “process by which students 1) monitor 
and evaluate the quality of their thinking and behavior when 
learning and 2) identify strategies that improve their 
understanding and skills”, and continues to specifically point 
out self-efficacy theory as a rationale for nurturing and 
enhancing student self-assessment. Thus, measurements like 
SE and SOC, if utilized in a structured manner, could add to the 
understanding of the progress and performance of individual 
students, especially if combined with self-assessment.  
The field of learning analytics and data mining is still young but 
offers promising possibilities for better understanding of e.g. 
student behavior, effects of different learning techniques and 
ultimately a more efficient learning process for both the faculty 
and the students. Combined with curriculum characteristics 
data and individual coping capability data (such as described 
under section II A and II B) with other, passively recorded data, 
e.g. environmental data (such as discussed in section II C), the 
combined information may result in data sets large enough for 
providing statistical significant answers to what affects the 
progress of the student. The goal would ultimately be to identify 
factors predicting at-risk behavior among the students, and 
consequently develop countermeasures. Such action could for 
example be prophylactic counseling and formations of student 
support constellations involving senior students. 

V. CONCLUSIONS 
In this contribution we have presented and discussed different 
categories of data and information that relates to the learning 
environment of the freshman student. Furthermore, we have 
presented three different means, based on the different 
categories of information, available for program planners to 
consider when assessing and fostering student persistence; 
Curriculum composition regarding native content, 
measurements of student coping capabilities, and finally real-
time data gathering allowing for continuous assessment of 
learning processes among students. We have also given 

examples from the large range, and the variety of, data sources 
that are available for analysis in order for program planners, as 
well as teachers and students to better understand what factors 
that influence the progress of students.  

In summary, the paper identifies that native content of the 
curricula could be considered a factor for fostering student 
persistence, measuring coping capabilities among students may 
allow for early detection of at-risk students, and finally, we have 
exemplified the use of real-time data gathering as a novel tool 
for monitoring the learning environment and the progress of 
students. 

Future work is needed within each of the proposed measures 
and techniques as well as in combining the data and measures 
obtained. However, when combining all data collected, care 
need to be taken in order to consider both ethical and integrity 
aspects. 
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DSSURSULDWH� LQIRUPDWLRQ�IRU�XVH� LV� DYDLODEOH�� WKH� XVHU�ZLOO�
HQJDJH�LQ�D�GLDORJXH�RI�H[SORUDWLRQ�DQG�GLVFRYHU\�ZLWK�WKH�
SURGXFW��LGHDOO\�OHDGLQJ�WR�WDVN�FRPSOHWLRQ���
Ɣ� )LQDOO\�� LQ� WKH� FRQILUP� OD\HU�� WKH� XVHU� LV� JLYHQ�

DSSURSULDWH� IHHGEDFN� RI� HIIHFWLYH� WDVN� FRPSOHWLRQ�
�FRJQLWLYH� DQG� HPRWLRQDO� VNLOOV��� DQG� WKH� SURGXFW�VWDWH� LV�
UHWXUQHG�WR�WKH�LQYLWH�OD\HU��
�

'XULQJ�SURGXFW�XVH��WKH�DFWLRQ�OD\HUV�DUH�WHPSRUDOO\�DUUDQJHG�
VR�WKDW�D�XVHU�LQWHUDFWLQJ�ZLWK�WKH�SURGXFW�SURFHHGV�WKURXJK�WKH�
DFWLRQ� OD\HUV�� RQH� DW� D� WLPH�� EHIRUH� PRYLQJ� RQ� WR� WKH� QH[W��
0HDQLQJIXO� LQWHUDFWLRQ� LV� DFKLHYHG� ZKHQ� WKH� XVHU� FDQ�
VXFFHVVIXOO\� DSSO\� ILWWLQJ� FRQFHSWLRQV� RI� XVH� RQ� HDFK� DFWLRQ�
OD\HU�� DQG� VXFFHVVIXOO\� DSSO\� DOO� W\SHV� RI� VNLOO� WR� VXSSRUW�
H[SORULQJ�DQG�GLVFRYHU\�GXULQJ�XVH��
�
$FFRUGLQJ� WR� WKH� IUDPHZRUN� ZH� SURSRVH�� WKH� WDVN� RI� WKH�
GHVLJQHU�LV�WR�GHVLJQ�FXHV�LQWR�WKH�SURGXFW��ZKLFK�JXLGH�WKH�XVHU�

6

([SORULQJ�3URGXFW�)RUP�7HDFKLQJ�ZLWKLQ�
(QJLQHHULQJ�'HVLJQ�(GXFDWLRQ�
$��:DUHOO��-��1RUPDUN��/XOHn�8QLYHUVLW\�RI�7HFKQRORJ\��6ZHGHQ�

-��6LQJK��/XQG�8QLYHUVLW\��6ZHGHQ�
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WKURXJK�HDFK� OD\HU��7KHVH�FXHV�GUDZ�RQ�0RQ|¶V� >�@�ZRUN�RQ�
VHPDQWLF�IXQFWLRQV��ZKLFK�DUWLFXODWH�WKH�SXUSRVH�DQG�HIIHFW�RI�
WKH�SURGXFW�IRUP�LQ�YLVXDO�DQG�IXQFWLRQDO�WHUPV��7KH�VHPDQWLF�
IXQFWLRQV�FDQ�EH�XVHG�WR�XQGHUVWDQG�WKH�FDSDELOLW\�RI�D�SURGXFW�
WR�LQIRUP�DERXW�XVH�DQG�FKDUDFWHU�LQ�WKH�H\HV�RI�WKH�XVHU��L�H���
ZKDW�WKH�SURGXFW��RU�SDUWV�RI�LW��GHVFULEHV��H[SODLQV��H[KRUWV��DQG�
LGHQWLILHV�� ,Q� HDFK� DFWLRQ� OD\HU�� D� SDUWLFXODU� VHW� RI� VHPDQWLF�
IXQFWLRQV��RQH��VHYHUDO�RU�DOO��QHHGV�WR�EH�LQ�SODFH��L�H���SURYLGH�
LQIRUPDWLRQ�IRU�XVH��LQ�RUGHU�WR�VXSSRUW�WKH�XVHU�WR�DFKLHYH�WKH�
GHVLUHG�LQWHUDFWLRQ��:H�VXEVFULEH�LQ�WKLV�ZRUN�WR�WKH�LGHD�WKDW�
WKH� XVHU� DQG� SURGXFW� DUH� HTXDO� FRXQWHUSDUWV� LQ� DFKLHYLQJ�
VXFFHVVIXO� LQWHUDFWLRQ�� 2SHUDWLYHO\�� WKXV�� WKH� ZRUN� RI� WKH�
GHVLJQHU�LV�WR�VXSSRUW�SURGXFW�XVH�E\�SURYLGLQJ�QHFHVVDU\�DQG�
VXLWDEOH� FXHV� VXJJHVWLQJ� DFWLRQ� SRVVLELOLWLHV� >�@�� ZKLOH�
UHFRJQLVLQJ�WKDW�WKH�XVHU�PXVW�EH�HTXLSSHG�ZLWK�WKH�FDSDELOLW\�
QHFHVVDU\� WR�DFW�XSRQ� WKRVH�FXHV��$V�VXFK��ZH�UHFRJQLVH� WKDW�
LQWHUDFWLRQ�LV�PXWXDOO\�GHSHQGHQW�RQ�³NQRZOHGJH�LQ�WKH�ZRUOG´�
DV�ZHOO�DV�LQ�³NQRZOHGJH�LQ�WKH�KHDG´��DV�VXJJHVWHG�E\�1RUPDQ�
>�@��,Q�WKH�IROORZLQJ��ZH�SUHVHQW�RXU�SHGDJRJLFDO�DSSURDFK�WR�
GHVLJQLQJ� ZLWK� DFWLRQ� OD\HUV�� ZKLFK� LV� WKHQ� GHVFULEHG� DQG�
LOOXVWUDWHG� WKURXJK� H[DPSOHV� RI� VWXGHQW� ZRUN� IURP� GHVLJQ�
ZRUNVKRSV��

,,�� :25.6+23�$3352$&+�
'XULQJ�D�WKUHH�GD\�ZRUNVKRS�FRQGXFWHG�LQ�WKH�IDOO�RI�������

LQGXVWULDO� GHVLJQ� HQJLQHHULQJ� VWXGHQWV� DW� /XOHn�8QLYHUVLW\� RI�
7HFKQRORJ\�ZHUH�DVVLJQHG�WR�ZRUN�LQ�WHDPV�RI�WZR�ZLWK�WKH�WDVN�
RI� GHVLJQLQJ� D� SURGXFW� FRQFHSW� IRU� D� GLVSHQVHU��:H� FKRVH� D�
GLVSHQVHU� DV� LW� LV� D� SURGXFW� ZKLFK� RIWHQ� LQYROYHV� D� FRPSOH[�
VHTXHQFH�RI�XVH�DFWLRQV�DQG�RIIHUV�D�JUHDW�YDULHW\� LQ� WHUPV�RI�
SXUSRVH�DQG�SODFHPHQW��7KH�VWXGHQWV�ZHUH�IUHH� WR�FKRRVH� WKH�
PDWWHU�RI�GLVSHQVLQJ��L�H��OLTXLG��JUDQXODWHG��VROLG��HWF���DV�ZHOO�
DV�HQYLURQPHQW�RI�XVH��H�J���KRPH��SXEOLF��RU�SURIHVVLRQDO��7KH�
ZRUNVKRS�ZDV�FRQGXFWHG�WKURXJK�D�VHTXHQFH�RI�VWHSV��ZRUNLQJ�
LWHUDWLYHO\�DQG�ERWWRP�XS�IURP�EDVLF�IRUP�WR�FRPSOH[�SURGXFW�
LQWHUDFWLRQ��7KHVH�VWHSV�DUH�GHVFULEHG�LQ�WKH�IROORZLQJ��
�
Step 1. Invite and engage: Intent and minimal treatments 
,Q�VWHS����VWXGHQWV�H[SORUHG�GHVLJQ�LQWHQW�E\�IRFXVVLQJ�RQ�WKH�

ILUVW�WZR�DFWLRQ�OD\HUV�RI�LQYLWH�DQG�HQJDJH��6WXGHQWV�ZHUH�JLYHQ�
WKH�FKRLFH�RI�WZR�IRDP�EORFNV�RI�YDULRXV�UHFWLOLQHDU��SODQDU�RU�
FXELFDO�SURSRUWLRQV���6WXGHQWV�ZHUH�QRW�DOORZHG�WR�FKDQJH�WKH�
SURSRUWLRQV�RI�WKH�IRDP�EORFNV��DQG�WKHUHIRUH��WKH�EDVLF�VKDSHV�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
��7KH�IRDP�EORFNV�SURYLGHG�ZHUH���[��[��FP���[��[��FP��DQG��[�[��FP��
UHVSHFWLYHO\��

RI�WKH�IRDP�EORFNV�ZHUH�WKH�VWDUWLQJ�SRLQW�IRU�H[SORULQJ�DFWLRQ�
RSSRUWXQLWLHV��7KH�UHVWULFWLRQ�WR�ZRUN�ZLWK�VWDQGDUG�EORFNV�ZDV�
D�PHDVXUH�WR�NHHS�WKH�VWXGHQWV�IRFXVHG�RQ�WKH�SURFHVV�LQVWHDG�
RI� VNLSSLQJ� WR� D� SRRUO\� WKRXJKW�WKURXJK� ILQDO� RXWFRPH� ZLWK�
DGYDQFHG�IRUP��:RUNLQJ�LQ�WKH�invite�OD\HU��VWXGHQWV�H[SORUHG�
WKH� SRWHQWLDO� RI� WKH� IRDP� EORFN� SURSRUWLRQV� WR� FRPPXQLFDWH�
SURGXFW�FDWHJRU\��ZKDW�LV�WKH�SURGXFW"��WKURXJK�LGHQWLILFDWLRQ�
RI�WKH�EDVLF�SURGXFW�VLJQ�>�@��%\�DSSO\LQJ�PLQLPDO�WUHDWPHQWV��
WR�WKH�IRDP�EORFNV��WKH\�IXUWKHU�H[SORUHG�KRZ�WKH�IRUP�FRXOG�
H[SUHVV� EDVLF� FKDUDFWHULVWLFV� �KRZ� LV� WKH� SURGXFW"��� VXFK� DV�
SURSHUWLHV� RI� ZHLJKW�� EDODQFH�� RU� PRYHPHQW�� ,Q� WKH� engage�
OD\HU��WKH�SURGXFW�LV�H[SORUHG�IRU�SRWHQWLDO�IRU�XVH��7KH�IRUP�LV�
IXUWKHU�UHILQHG�WR�FRPPXQLFDWH�LQIRUPDWLRQ�IRU�XVH��L�H���KRZ�LW�
GHVFULEHV�LWV�LQWHUDFWLRQ��DQG�WR�JXLGH�WKH�XVHU�WR�HQJDJH�ZLWK�
WKH�REMHFW�WKH�ZD\�LQWHQGHG�E\�WKH�GHVLJQHU��KRZ�GR�,�XVH�WKH�
SURGXFW"���H�J���ZKHUH�WR�KROG�RU�SODFH�ILQJHUV�DQG�DSSO\�IRUFH�
DQG� PRYHPHQWV� VXFK� DV� SXVKLQJ�� SXOOLQJ�� DQG� WZLVWLQJ�� WR�
DFKLHYH�D�GHVLUHG�XVH�DFWLRQ���
�

Step 2. User test 1: Looks-like models and peer feedback 
$�XVHU� WHVW�ZDV�FRQGXFWHG� LQ�RUGHU� WR� WHVW� WKHLU� LQWHUDFWLRQ�

K\SRWKHVHV�IRU�WKH�LQYLWH�DQG�HQJDJH�OD\HUV��,Q�RUGHU�WR�VLPXODWH�
UHDO�FRQWH[W��WKH�IRDP�EORFN�SURGXFW�FRQFHSWV�ZHUH�PRXQWHG�RQ�
ZDOOV�RU�SODFHG�RQ�VXUIDFHV�WR�UHIOHFW�WKH�LQWHQGHG�XVH�VFHQDULR��
)RXU� SHHUV� DVVHVVHG� WKH� LQLWLDO� GHVLJQ� FRQFHSW� DQG� SURYLGHG�
ZULWWHQ� IHHGEDFN� XVLQJ� D� SUHSDUHG� TXHVWLRQ� VKHHW�� 'HVLJQHUV�
REVHUYHG� DQG� YLGHR� UHFRUGHG� WKHLU� SHHUV� WHVWLQJ� WKHLU� GHVLJQ�
FRQFHSW�� ORRNLQJ� QRW� RQO\� IRU� LQWHQGHG� DFWLRQV�� EXW� DOVR� IRU�
VHUHQGLSLWRXV�XVHU�DFWLRQV��ZKLFK�FRXOG�VXJJHVW�XQFRQVLGHUHG�
RSSRUWXQLWLHV�IRU�LQWXLWLYH�XVH�DFWLRQV���
�

Step 3. Enable and confirm: Behaviour and action-completion 
%DVHG�RQ�WKH� IHHGEDFN�IURP�XVHU�WHVW����VWXGHQWV� LGHQWLILHG�

DQG�DGGUHVVHG�GHVLJQ� LVVXHV�EHIRUH�PRYLQJ�RQ� WR�H[SORUH� WKH�
HQDEOH� DQG� FRQILUP� OD\HUV�� ,Q� WKH� HQDEOH� OD\HU�� WKH� SURGXFW�
JXLGHV�WKH�XVHU�LQ�PRYLQJ�IURP�XQGHUVWDQGLQJ�SRWHQWLDO�IRU�XVH�
WRZDUGV� DFWLRQ�FRPSOHWLRQ�� $V� WKH� HQDEOH� OD\HU� LQYROYHV�
SK\VLFDO� LQWHUDFWLRQ�� LW� UHTXLUHV� WKH� UHILQHPHQW� RI� WKH�PRGHOV�
IURP�ORRNV�OLNH��WR�ZRUNV�OLNH�DQG�IHHOV�OLNH�VWDWHV��PRYHPHQWV�
DQG� IHHGEDFN� QHHG� WR� EH� UHSUHVHQWHG� WKURXJK� PHFKDQLFDO�
FRPSRQHQWV��WR�VLPXODWH�EHKDYLRXU�RI�WKH�REMHFW��,Q�WKH�FRQILUP�
OD\HU��XVHUV�DUH�SURYLGHG�ZLWK� LQIRUPDWLRQ�FRQILUPLQJ�DFWLRQ�
FRPSOHWLRQ��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��:H�JDYH�WKHP�WKH�UHVWULFWLRQ�RI�EHLQJ�DOORZHG�WR�PDQLSXODWH�����RI�WKH�WRWDO�
GHSWK�RI�VXUIDFHV�DQG�HGJHV�RI�WKH�IRDP�EORFNV��

7$%/(�,��'(6,*1�,17(17�6(/)�(9$/8$7,21�)250�
�

'HVLJQ�LQWHQW�TXHU\� 'HVLJQ�WHDP¶V�UHVSRQVH�
How does the product invite to use? ³7KH�XVHU�QRWLFHV�D�URXQGHG�HGJH�DW�WKH�ERWWRP�WKDW�

LQYLWHV�WR�WRXFKLQJ´��
How does the product communicate type of dispensed 
object? 

³7KH�VKDSH�RI�WKH�RSHQLQJ´��

What is the first action that is engaged by the user? ³0RYH�WKH�KDQG�XQGHUQHDWK�WKH�GLVSHQVHU´��
How does the product communicate this action? ³%\�WKH�VKDSH�RI�WKH�URXQGHG�HGJH�DW�WKH�ERWWRP�DV�

ZHOO�DV�WKH�SODFHPHQW�RI�WKH�SURGXFW´�
�
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Step 4. User test 2: Works-like and feels-like models, user 
feedback 
7KLV�VWHS�LV�FRQGXFWHG�E\�LQYLWLQJ�H[WHUQDO�XVHUV��SUHYLRXVO\�

XQH[SRVHG�WR�WKH�SURGXFW�FRQFHSW��IRU�D�XVHU�WHVW��LQYROYLQJ�DOO�
DFWLRQ� OD\HUV��8VHUV�ZHUH� LQYLWHG�WR�LQWHUDFW�ZLWK�WKH�SURGXFW��
ZLWKRXW� IXUWKHU� LQVWUXFWLRQV� WKDQ� EHLQJ� LQIRUPHG� WKDW� WKH�
SURGXFW�LV�D�GLVSHQVHU��8VHUV�FRPPHQWHG�RQ�WKHLU�H[SHULHQFH�RI�
WKH�LQWHUDFWLRQ�RQ�D�XVHU�UHVSRQVH�IRUP��ZKLFK�ZDV�FRQWUDVWHG�
ZLWK�D�TXHVWLRQQDLUH�FRPSOHWHG�E\�WKH�GHVLJQHUV�RQ�WKHLU�RZQ�
LQWHQWLRQV�ZLWK�WKH�GLIIHUHQW�DFWLRQ�OD\HUV���
�
Step 5. Design refinement and documentation 
7KH�ILQDO�VWHS�LQYROYHG�UHILQLQJ�WKH�GHVLJQ�EDVHG�RQ�IHHGEDFN�

DQG�REVHUYDWLRQV�IURP�XVHU�WHVW���DQG�UHIOHFWLQJ�XSRQ�KRZ�WKH�
IRXU�DFWLRQ� OD\HUV�DUH� LPSOHPHQWHG� LQ� WKH�XVH�RI� WKH�SURGXFW��
6WXGHQWV� GRFXPHQWHG� WKH� UHDO� LQWHUDFWLRQ�� DV� GHYHORSHG� ZLWK�
XVHUV��LQ�D�VWHS�E\�VWHS�XVHU�JXLGH��
�

,,,�� 678'(17�'(6,*1�&$6(��675$:�',63(16(5�
7KH�SURFHVV�DQG�NH\�OHDUQLQJ�SRLQWV�DUH�LOOXVWUDWHG�E\�WKH�ZRUN�
RI�RQH�RI�WKH�VWXGHQW�GHVLJQ�WHDPV��
�

Step 1. 6NHWFKHV�DQG�PRGHOV�ZHUH�PDGH�RI�D�GLVSHQVHU�FRQFHSW�
WKDW�GLVSHQVHV�D�GULQNLQJ�VWUDZ�E\�SXVKLQJ�D�EXWWRQ�RQ�WKH�IURQW�
RI�WKH�GLVSHQVHU��7KH�LQWHQW�ZLWK�WKLV�SDUWLFXODU�FRQFHSW�ZDV�WR�
LQYLWH�WKH�XVHU�WR�LQWHUDFW�ZLWK�WKH�XQGHUVLGH�RI�WKH�GLVSHQVHU��
ZKLFK�ZDV�VXJJHVWHG�E\�XVLQJ�URXQGHG�HGJHV�WR�JXLGH�WKH�XVHU�
KRZ� WR� DSSURDFK� WKH� GLVSHQVHU� �VHH� )LJXUH� ���� 6WXGHQWV�
DQVZHUHG� D� FRQFHSW� VHOI�HYDOXDWLRQ� IRUP� IRFXVVLQJ� RQ� WKHLU�
GHVLJQ�LQWHQW��VHH�7DEOH�,���
�
Step 2. 7KH�GHVLJQ�WHDP�PRXQWHG�WKHLU�WZR�SURGXFW�FRQFHSWV�DW�
WKH� LQWHQGHG� KHLJKW� WR� VLPXODWH� SODFHPHQW� RI� DQ� DFWXDO� VWUDZ�
GLVSHQVHU�� 7KH� SHHU� XVHU� WHVW� ODUJHO\� FRQILUPHG� WKHLU� GHVLJQ�
K\SRWKHVLV��LQGLFDWLQJ�WKDW��DV�LQWHQGHG��DOO�XVHUV�SXW�WKHLU�KDQG�
XQGHU�WKH�GLVSHQVHU��+RZHYHU��DOO�WHVW�VXEMHFWV�WULHG�WR�SXVK�WKH�
EXWWRQ�SDUW� RI� WKH� PRGHO� XSZDUGV� LQVWHDG� RI� LQZDUGV� DV�
LQWHQGHG���
�
Step 3.�%DVHG�RQ�WKH�IHHGEDFN�IURP�VWHS����D�GHVLJQ�FKDQJH�ZDV�
LQWURGXFHG�WR�JLYH�WKH�EXWWRQ�DQ�XSZDUGV�PRWLRQ�LQVWHDG��)LJXUH�
���� ,Q� RUGHU� WR� VLPXODWH� WKH� GLVSHQVHU� WR� GLVSHQVH� D� VWUDZ��
VWXGHQW¶V� VSULQJ� ORDGHG� D�PRFN�XS� RI� WKH� EXWWRQ��ZKLFK� DOVR�
SURYLGHG�DQ�DXGLEOH�FOLFN� WR�FRQILUP�DFWLRQ�FRPSOHWLRQ��7KLV�
IHHGEDFN� ZDV� GHHPHG� DQ� HVSHFLDOO\� LPSRUWDQW� WR� SURYLGH�
LQIRUPDWLRQ�IRU�XVH�RI�WKH�FRQILUP�OD\HU��DV�WKH�PRFN�XS�ZDV�
QRW�IXOO\�IXQFWLRQLQJ���

�
�

)LJXUH����0LQLPDO�HGJH�DQG�VXUIDFH�WUHDWPHQW��WKH�H[SORUH�KRZ�WKH�IRUP�LQYLWHV�WKH�XVHU�DQG�JXLGHV�WKH�XVHU�LQ�WKH�HQDEOH�OD\HU��
WR�LQWHUDFW�DV�LQWHQGHG�ZLWK�WKH�SURGXFW��

�

�
�

)LJXUH����'HVLJQ�RI�LQIRUPDWLRQ�IRU�XVH�RQ�KRZ�WR�HQJDJH�ZLWK�WKH�SURGXFW��D�UHFHVV�XQGHU�WKH�GLVSHQVHU��
OHDGV�WKH�ILQJHUV�DQG�KDQG�WRZDUGV�HQJDJLQJ�LQ�DQ�XSZDUGV�PRWLRQ��
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 Step 4. ,Q� XVHU� WHVW� ��� RWKHU� VWXGHQWV� ZLWK� QR� SUHYLRXV�
NQRZOHGJH� RI� WKH� SURGXFW� FRQFHSW� SURYLGHG� IHHGEDFN� RQ� WKH�
FRPSOHWH�PRFN�XS�� LQYROYLQJ�DOO� IRXU�DFWLRQ� OD\HUV��7KH�XVHU�
WHVW� UHYHDOHG� WKDW� DERXW� KDOI� RI� WKH� XVHUV� SODFHG� WKH� KDQG�
XQGHUQHDWK� WKH� SURGXFW� DQG� SHUIRUPHG� WKH� LQWHQGHG� DFWLRQ��
ZKLFK�LV�LQGLFDWHG�E\�WKH�IROORZLQJ�IHHGEDFN��VHH�7DEOH�,,���
�
+RZHYHU�� WKH� RWKHU� KDOI�ZHUH� REVHUYHG� KDYLQJ� GLIILFXOWLHV� LQ�
XVLQJ�WKH�SURGXFW��)RU�H[DPSOH��XVHUV�ZHUH�REVHUYHG�IXPEOLQJ��
QRW�NQRZLQJ�KRZ�WR�DSSURDFK� WKH�GLVSHQVHU��DQG�SXVKLQJ� WKH�
IURQW�RI�WKH�GLVSHQVHU��7KUHH�RXW�RI�IRXU�WHVWHUV�GLG�QRW�VHHP�WR�
HQWLUHO\�XQGHUVWDQG�ZKDW�DFWLRQV�WR�SHUIRUP��RU�KRZ�WR�SHUIRUP�
WKHP��7KH�XVHU�VXUYH\�UHYHDOHG�WKDW�WHVWHUV�EHOLHYHG�WKDW�SDUWV�
RI� WKH� GLVSHQVHU� ZHUH� WR� EH� HQJDJHG� LQ� D� YDULHW\� RI� ZD\V��
LQFOXGLQJ� EHLQJ� SXOOHG�� SXVKHG� GRZQ� DQG� OLIWHG� XSZDUGV�� RU�
SXVKHG�HLWKHU�LQZDUGV�RU�XSZDUGV��,Q�WKLV�VWHS��WKH�GHVLJQ�WHDP�
UHDOLVHG� WKDW� WKH� EXWWRQ�� ZKLOH� LQWHQGHG� WR� EH� SUHVVHG� IURP�
XQGHUQHDWK��DOVR�HQFRXUDJHG�XVHUV�WR�SUHVV�LW�LQZDUGV��
�
Step 5.�7R�SURYLGH�LQIRUPDWLRQ�IRU�XVH�WKDW�LQVWUXFWHG�XVHUV�WR�
HQJDJH� WKH� EXWWRQ� DV� LQWHQGHG�� JURRYHV� ZHUH� LQWURGXFHG� WR�
JXLGH� ILQJHU� SODFHPHQW�� :LWK� PLQLPDO� FKDQJHV� IURP� WKH�
RULJLQDO� IRDP� EORFN� FRQFHSW�� WKH� SURGXFW� JRW� D� IRUP� WKDW�
GHVFULEHG�LWV�SXUSRVH�DQG�LQWHUDFWLRQ�VW\OH��)LJXUH�����
�

,9�� ',6&866,21�
,Q�WKLV�SDSHU��ZH�SURSRVH�DQ�H[SHULHQWLDO�OHDUQLQJ�DSSURDFK�WR�
GHVLJQLQJ��ZKLFK�VXSSRUWV�VWXGHQWV�WR�XQGHUVWDQG��DQG�DUWLFXODWH�
IRUP��LQWHUDFWLRQ�DQG�IXQFWLRQ�FRQFXUUHQWO\��,Q�GRLQJ�WKLV��ZH�
DUJXH� WKDW�VWXGHQWV�DYRLG�WKH�WUDS�RI�IRFXVVLQJ�RQ�DSSHDUDQFH�
RQO\��ZKLFK� LV�D� ULVN� LI� VWXGHQWV�VROHO\� IRFXV�RQ�DFKLHYLQJ�DQ�
DHVWKHWLFDOO\� SOHDVLQJ� SDFNDJLQJ� GHVLJQ�� 6WXGHQWV� DUH� LQVWHDG�
VXSSRUWHG� LQ� UHFRJQLVLQJ� DQG� DUWLFXODWLQJ� DOO� VNLOOV�� LQ� DQ�
LWHUDWLYH�DQG�H[SORUDWLYH�SURFHVV�RI�GHVLJQLQJ�IRU�XVHU�QHHGV�DQG�
IXQFWLRQDOLW\��DV�LOOXVWUDWHG�LQ�)LJXUH�����
�
3URGXFW�IRUP�HGXFDWLRQ�LV�D�SDUW�RI�HQJLQHHULQJ�HGXFDWLRQ�WKDW�
GRHV� QRW� DOZD\V� JHW� DGHTXDWH� DWWHQWLRQ�� QRU� LV� WKHRUHWLFDOO\�
JURXQGHG�� ,Q� WKLV� SDSHU�� ZH� SUHVHQW� DQ� DSSURDFK� WR� GHVLJQ�
WHDFKLQJ�ZKLFK�VXSSRUW�VWXGHQWV�WR�H[SORUH��SURWRW\SH�DQG�WHVW�
LQWHUDFWLRQV� ZLWK� SK\VLFDO� SURGXFWV� LQ� D� ERWWRP�XS�� LWHUDWLYH�
PDQQHU��7KLV�LV�H[HPSOLILHG�LQ�WKLV�SUHVHQWDWLRQ�ZLWK�WKH�FDVH�

RI�GHVLJQLQJ�GLVSHQVHUV��2XU�H[SHULHQFH�LV�WKDW�ZKHQ�DVVLJQHG�
ZLWK�D�SURGXFW�GHVLJQ�WDVN��VWXGHQWV�WHQG�WR�WDNH�VKRUWFXWV�DQG�
HLWKHU�JR�GLUHFWO\�WR�WKH�DSSHDUDQFH�GHVLJQ�E\�IRFXVVLQJ�RQ�WKH�
VKDSH� DQG� DHVWKHWLFV� RI� WKH� SURGXFW�� RU� IRFXV� RQ� LQQRYDWLYH�
WHFKQRORJLFDO� VROXWLRQV�� $� SUREOHP�ZLWK� WKHVH� DSSURDFKHV� LV�
WKDW�RWKHU�H[SHULHQWLDO�FKDUDFWHULVWLFV�VXFK�DV�XQGHUVWDQGLQJ�DQG�
LQWHUDFWLRQ�PD\�EH�QHJOHFWHG��UHVXOWLQJ�LQ�SURGXFWV�ZKLFK�PD\�
EH� KDUG� WR� LQWHUSUHW�� XQGHUVWDQG�� DQG� XVH�� )UHQV� �������
DFNQRZOHGJHV� WKDW� IRUP�� LQWHUDFWLRQ�� DQG� IXQFWLRQ� DUH� UHODWHG�
DQG�WKHUHIRUH�QHHG�WR�EH�H[SORUHG�DQG�GHVLJQHG�FRQFXUUHQWO\��
�
7KURXJK�D� VHULHV�RI�ZRUNVKRSV�DW� VHYHUDO� GHVLJQ� VFKRROV��ZH�
GHYHORSHG� D� SHGDJRJLFDO� DSSURDFK�� EDVHG� RQ� D� IUDPHZRUN�
FDOOHG� µ$FWLRQ� /D\HUV¶�� ZKLFK� DLPV� WR� VKLIW� VWXGHQWV¶� IRFXV�
ZKHQ�GHVLJQLQJ�SURGXFWV��,QVWHDG�RI�HPSKDVL]LQJ�DHVWKHWLFV�DQG�
DSSHDUDQFH��WKH�DSSURDFK�KHOSV�WKHP�WR�IRFXV�RQ�WKH�ZD\�WKDW�
WKH�XVHU�LQWHUDFWV�ZLWK�DQG�H[SHULHQFHV�WKH�SURGXFW��,Q�HQDEOLQJ�
WKLV� VKLIW�� VWXGHQWV� DUH� VXSSRUWHG� WR� GLVFRYHU� WKH� HVVHQFH� RI�
SURGXFW� LQWHUDFWLRQ�� SHUFHSWLRQV�� DFWLRQV�� DQG� EHKDYLRXU�� 7KH�
DSSURDFK�EXLOGV�RQ�IUDPHZRUNV�DQG�WKHRULHV�IURP�WKH�ILHOGV�RI�
SURGXFW� GHVLJQ�� GHVLJQ� WKLQNLQJ�� LQWHUDFWLRQ� GHVLJQ�� DQG� XVHU�
FHQWUHG� GHVLJQ�� VXFK� DV� 0RQ|¶V� ������� ZRUN� RQ� VHPDQWLF�
IXQFWLRQV��ZKLFK�DUWLFXODWH�WKH�SXUSRVH�DQG�HIIHFW�RI�WKH�SURGXFW�
IRUP�LQ�YLVXDO�DQG�IXQFWLRQDO�WHUPV�
�
,Q� WKH� ZRUNVKRSV�� VWXGHQWV� ZHUH� DVVLJQHG� ZLWK� WKH� WDVN� WR�
H[SORUH� WKH� XVH� RI� WKH� SURGXFW� WKURXJK� WKH� FRQFHSW� RI� DFWLRQ�
OD\HUV�� 7KHVH� DFWLRQ� OD\HUV� DOORZ� WKHP� WR� FRQVLGHU� SURGXFW�
LQWHUDFWLRQ�DV�D�VHTXHQFH�RI�IRXU�VWHSV��LQYLWH��HQJDJH��HQDEOH��
DQG�FRQILUP��2QFH�WKH�XVHU�KDV�XQGHUVWRRG�DQG�DFWHG�WKURXJK�
WKHVH� IRXU� OD\HUV�� LQWHQGHG� SURGXFW� XVH� LV� VXFFHVVIXO� DQG�
SOHDVXUDEOH��6WXGHQWV�DUH�HQFRXUDJHG�WR�LWHUDWLYHO\�H[SORUH�WKH�
IRUP�� SURWRW\SH� DQG� WHVW� WKH� LQWHUDFWLRQ� ZLWK� XVHUV� WKURXJK�
VNHWFKLQJ�ZLWK�PRGHOV��VWDUWLQJ�ZLWK�PLQLPDO�VXUIDFH�DQG�HGJH�
WUHDWPHQWV�� HYHQWXDOO\� HQGLQJ� XS� ZLWK� IXQFWLRQDO� GHWDLOV� DQG�
PHDQLQJIXO� IRUP� IRU�D�FHUWDLQ�SURGXFW� W\SH�DQG�HQYLURQPHQW��
7KURXJK� WHVWLQJ� DQG� HYDOXDWLRQ�� VWXGHQWV� OHDUQ� WR� XQGHUVWDQG�
XVHU�EHKDYLRXU��UHODWH�WR�WKHLU�RZQ�H[SHFWDWLRQV�DQG�LQWHQW��DQG�
LWHUDWLYHO\�LPSURYH�WKH�GHVLJQ���
�
7KH� WKUHH�GD\� ZRUNVKRS� ZDV� HYDOXDWHG� E\� WKH� VWXGHQWV� LQ� D�
FRXUVH� HYDOXDWLRQ�� ,Q� JHQHUDO�� WKH� FRXUVH� HYDOXDWLRQ� VXJJHVWV�
WKDW�WKH�ZRUNVKRS�ZDV�DSSUHFLDWHG�E\�WKH�VWXGHQWV��(YLGHQFH�RI�
VWXGHQW�OHDUQLQJ�LV�DOVR�SUHVHQW�LQ�VWXGHQW�UHIOHFWLRQV�LQ�ERWK�WKH��

7$%/(�,,���86(5�7(67�5(63216(�)250�
�

Response form query 7HVW�XVHU¶V�UHVSRQVH�
How does the user understand what steps or actions 
that are needed to enable the function of the product?�

³%\�WRXFKLQJ�WKH�XVHU�XQGHUVWDQGV�WKDW�WKHUH�LV�D�EXWWRQ�
WR�EH�SUHVVHG�XSZDUGV´��

How does the product communicate these actions?� ³7KH�SURGXFW�JLYHV�GLUHFW�IHHGEDFN´��
How does the product confirm that the action is correctly 
executed?�

³$�VWUDZ�LV�GLVSHQVHG�LQWR�WKH�SDOP�RI�WKH�KDQG´��

How does the product communicate that it is back in 
starting position and ready to be used again?�

³7KH�EXWWRQ�LV�UHWXUQHG�WR�LWV�VWDUWLQJ�SRVLWLRQ´�

�
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��H�8WYHFNOLQJVNRQIHUHQVHQ�I|U�6YHULJHV�LQJHQM|UVXWELOGQLQJDU��/XOHn�WHNQLVND�XQLYHUVLWHW��
���QRYHPEHU�±����QRYHPEHU������

LQGLYLGXDO�GHVLJQ�ZRUNERRN�WKDW�LV�KDQGHG�LQ�DW�WKH�HQG�RI�WKH�
FRXUVH��DQG�DOVR�WKH�JURXS�KDQG�LQV�WKDW�ZHUH�PDGH�GXULQJ�WKH�
ZRUNVKRS��2QH�RI�WKH�VWXGHQWV�ZRUNLQJ�ZLWK�WKH�VWUDZ�GLVSHQVHU�
LOOXVWUDWHV�WKHLU�OHDUQLQJ�SURFHVV�LQ�WKH�IROORZLQJ�TXRWH��
� �

“There were many occasions in the workshop where 
things didn't go as planned, but afterwards I see that those 
occasions are also an important part of the process. We 
test an idea and get results other than we expected, then 
we need to evaluate what went wrong with that idea, and 
try in another way. The whole thing is a learning 
experience, and if everything went right all of the time we 
would miss out on lots of important insights.” 
�

2WKHU�VWXGHQW�TXRWHV�LOOXVWUDWH�IXUWKHU�OHDUQLQJ�LQVLJKWV��
�

“It was fun to try a new way to work – meaning it was 
interesting to be stopped and forced to go one step back 
over and over again to tackle new approaches that I had 
not otherwise seen.” 
�

“The workshop made me look at design in a new way. In 
all future work on product development, I will now think 
about how the product has to be designed to actually 
understand it, especially if it is a product that does not 
resemble any other product.” 

 
“I learned how small changes in the shape can make 

such an unbelievable difference, for example how easily 
everyone understood that the small recess in the bottom of 
our first version was for the thumb.” 

 
“We realised that even though we were absolutely sure 

that all users would perform the action the way we 
intended, they actually did not.” 

 
7KH�ZRUNVKRS�DSSURDFK�IRUFHG�WKH�VWXGHQWV�WR�VWRS�DQG�UHIOHFW�
XSRQ�WKHLU�GHVLJQ�FKRLFHV�DQG�LWHUDWLYHO\�UHZRUN�WKH�PRGHO�LI�LW�
GLG�QRW�VXFFHVVIXOO\�FRQYH\�WKH�LQWHQGHG�PHVVDJH�WR�WKH�XVHU��

$QRWKHU�NH\�DVSHFW�LQ�WKH�ZRUNVKRS�ZDV�WR�WHVW�WKH�GHVLJQV�ZLWK�
XVHUV�WR�YHULI\�KRZ�DQG�ZKDW�WKH�PRGHO�FRPPXQLFDWHV�DQG�KRZ�
WKLV�UHODWHV�WR�GHVLJQHUV¶�LQWHQWLRQ��$OO�LQ�DOO�WKLV�OHG�WKH�VWXGHQWV�
WR�ZRUN�ZLWK�SURYLGLQJ�LQIRUPDWLRQ�IRU�XVH�LQ�GLDORJXH�ZLWK�WKH�
XVHU�� LQVWHDG� RI� GHVLJQLQJ� IHDWXUHV� RU� GHVLJQV� WKDW� VXLW� WKH�
GHVLJQHUV��:H�EHOLHYH�WKDW�WKH�DFWLRQ�OD\HUV�EXLOG�D�IRXQGDWLRQ�
IRU� WKH� VWXGHQWV� RQ� KRZ� WR� WKLQN� DERXW� DQG� GHVLJQ� IRU� WKH�
GLIIHUHQW�VWHSV�WKDW�DUH�QHFHVVDU\�IRU�XVHU�XQGHUVWDQGLQJ�RI�WKH�
SURGXFW� DQG� VXFFHVVIXO� SURGXFW� LQWHUDFWLRQ� LQVWHDG� RI�
HPSKDVLVLQJ�DHVWKHWLFV�DQG�DSSHDUDQFH��
�
2XU�H[SHULHQFH�LV�WKDW�VWXGHQWV�UHDFK�D�GHHSHU�XQGHUVWDQGLQJ�

RI� KRZ� WR� GHVLJQ� D� XVDEOH� SURGXFW� ZLWK� WKH� KHOS� RI� WKLV�
IUDPHZRUN��FRPSDUHG�WR�OHWWLQJ�WKHP�IRFXV�RQ�RWKHU�DVSHFWV�LQ�
SURGXFW�GHVLJQ��3DUWLFXODUO\��WKHUH�LV�HYLGHQFH�WKDW�WKH\�LPSURYH�
WKHLU�LQVLJKWV�LQWR�KRZ�XVHUV�LQWHUSUHW��UHVSRQG�WR�DQG�LQWHUDFW�
ZLWK�SURGXFWV��DQG�FRQVHTXHQWO\�IXUWKHU�WKHLU�DELOLW\�WR�GHVLJQ�
SURGXFWV�ZKLFK�DUH�EHWWHU�VXLWHG�IRU�XVH���

$&.12:/('*0(17�
:H� DUH� JUDWHIXO� WR� WKH� VWXGHQWV� RI� WKH� FRXUVH� '����$��

µ'HVLJQ��7KHRU\�DQG�SUDFWLFH¶��ZKR�JDYH�XV�WKH�RSSRUWXQLW\�WR�
XVH� WKHLU� SURMHFWV� WR� LOOXVWUDWH� WKH� DSSURDFK� SUHVHQWHG� LQ� WKLV�
SDSHU��

5()(5(1&(6�
>�@� )UHQV��-����������'HVLJQLQJ�)RU�5LFK�,QWHUDFWLRQ��,QWHJUDWLQJ�)RUP��

,QWHUDFWLRQ��$QG�)XQFWLRQ��3XEOLVKHG�LQ�Proceedings of the 3RD 
symposium of design research: Drawing new Territories, 6ZLVV�'HVLJQ�
1HWZRUN��=XULFK��6ZLW]HUODQG��������SS����±������

[2] 2YHUEHHNH��&�-���'MDMDGLQLQJUDW��-�3���:HQVYHHQ��6�$�*���DQG�+XPPHOV��
&�&�0����������([SHULHQWLDO�DQG�UHVSHFWIXO��3URFHHGLQJV�RI�Useful and 
Critical, UIAH Helsinki.  

>�@� 0RQ|��5����������'HVLJQ�IRU�3URGXFW�8QGHUVWDQGLQJ��6WRFNKROP��/LEHU��
>�@� *LEVRQ��-����������7KH�(FRORJLFDO�$SSURDFK�WR�9LVXDO�3HUFHSWLRQ��,6%1�
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)LJXUH����$FWLRQ�OD\HUV�RI�WKH�GLVSHQVHU�FRQFHSW�����5RXQG�HGJH�WKDW�LQYLWHV�WKH�XVHU�WR�DSSURDFK�DQG�WRXFK�WKH�ERWWRP�VXUIDFH�����7DFWLOH�DQG�YLVLEOH�
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Abstract— A designer needs to possess capabilities and 

knowledge outside the traditional engineering domains – these 
capabilities and experiences are difficult to obtain in a 
traditional classroom setting; therefore, the integrated learning 
experiences can provide the experience and training of these 
capabilities. A crucial part of design education is to teach 
students the ability to cope with uncertainty and ambiguity – 
traits of a successful designer. 

The paper presents the design of a course in creative concept 
development that implements several educational ideas from 
active learning, which is an improvement over traditional 
learning. Active learning focuses on engaging students in and 
outside the classroom, an essential part of active learning 
includes mixing between theory and practical exercises and here 
it is crucial that the physical environment quickly adapts to 
different types of learning activities. 

The paper shows three concrete examples of how to integrate 
active learning – learning outside the classroom, guided design 
and role-play and games. The course has reflection and feedback 
throughout, both as an integral part of the lectures and 
assessment. To complement active learning, we must have 
effective evaluation processes to measure them. Different 
categories of learning outcomes require different assessment 
methods. 

Through continuous improvement, much based on the 
students' feedback and reflections, the course is very popular 
with students.  Students appreciate the mix of exercises, 
unconventional presentations, challenges and games. Students 
also appreciate the breadth of assessment that s assess an in-
depth understanding.  

 
Index Terms— creativity, ambiguity, active reflection, active 

examination. 
 

I. INTRODUCTION 
OST teachers are aware that the classical lectures, 
where the students passively listen to the lecturer and 
are ‘filled with knowledge’ are not particularly 

useful; this type of teaching is still quite common. Sousa [1] 
states that the retention time after 24 hours is 5% for lectures, 
50% for group discussion, 75% exercise and 90% by teaching 
others. In order to understand and remember what is said in a 
lecture, it is essential that the students are activated to use the 
new knowledge during the lecture – a learning-by-doing 
approach, where students continuously reflect on and relate 
to issues that have come up and have a sense of being active.  

This paper describes the implementation of active and 
integrated learning at Industrial Design Engineering (IDE) 

 
Manuscript received September 30, 2019.  
 

[2] at Luleå University of Technology, Sweden. The focus of 
IDE is a mix of engineering and industrial design [3]. The 
implementation has been done in the course Creative Concept 
Development (M7016T), at Luleå University of Technology. 

Within the CDIO initiative [4] 12 standards are described, 
two of these standards Active learning (Standard 8) and 
Integrated learning experiences (Standard 7) will be used to 
frame and discuss the implementation. 

Active learning focus to engage students in and outside of 
the classroom, lectures are not only based on the passive 
transmission of information. Instead, learning activities focus 
on activating students with problem-solving activities, 
experience the design process and also to evaluate and reflect 
over what they have done.  

Integrated learning experiences are activities that lead to 
the acquisition of disciplinary knowledge, as well as personal 
and interpersonal skills, and product, process, and system 
building skills. In this course, the focus is to challenge the 
students how on to embrace ambiguity in the early phases of 
design.  

In this paper, specific capabilities and knowledge for 
industrial design engineering are presented, then the 
theoretical background for active learning and integrated 
learning is presented and finally how these concepts are 
implemented in a creative concept development course. 

II. THEORETICAL BACKGROUND 
The basic idea that a designer needs to possess capabilities 

and knowledge outside the traditional engineering domains 
[5] is described both in research [3, 6] and in product 
development literature [7]. As Brown [8] describes designers 
need empathy, integrated thinking, optimism, 
experimentalism and experience of interdisciplinary 
collaboration – these capabilities and experiences is difficult 
to obtain in a traditional classroom setting. Therefore, 
integrated learning experiences can provide the experience 
and training of these capabilities. 

A crucial part of design education is the ability to cope with 
uncertainty and ambiguity. Whilst the established approach 
for product development focuses on decreasing all 
uncertainty as soon as possible [9], for more open-ended or 
wicked problems [10, 11] (i.e. problems without  a single 
answer, but several possible solutions [12] [13]), that are 
common in design it is essential to preserve ambiguity [9]. ” 
This can balance the engineering tradition that builds on 
decreasing the amount of information gathered and thus also 
ambiguity. In contrast, radical innovation needs ambiguity, 

P. Törlind, Product Innovation, Luleå University of technology, 97187 
Luleå, SWEDEN (phone: +46 920 492412; e-mail: Peter.Torlind@ltu.se).  
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because it enables the development of a range of alternative 
solutions.” [11]. 

Designing is underpinned by the individuals’ ability for 
design thinking, and being able to tolerate the ambiguity and 
handle the uncertainty are seen as traits of a successful 
designer [14, 15] [16]. Gelb [17] describes “A designer must 
have a willingness to embrace ambiguity, paradox and 
uncertainty.”. Leifer & Steinert [18] writes that Ambiguity 
and fuzziness should be considered enablers and not barriers. 
Also, as Tom Kelley and David Kelley [19, p. 1] states “It’s 
to help them rediscover their creative confidence”.   

A. Active learning  
Active learning is a well-documented improvement over 

the traditional lecture approach in science, engineering, and 
mathematics [20] it includes different approaches to activate 
students, as Chickering and Gamson write [21] “Students do 
not learn much by sitting in classes listening to teachers, 
memorizing pre-packaged assignments and spitting out 
answers,. They must talk about what they are learning, write 
about it, relate it to past experiences, apply it to their daily 
lives. They must make what they learn part of themselves.”. 
Bonwell and Eison further highlight that the students ”need 
to engage in such higher-order thinking tasks as analysis, 
synthesis, and evaluation” [16, p. iii]. 

Discussions in class is one of the most common strategies 
for promoting active learning. Students find that small-group 
discussions are particularly likely to stimulate student interest 
and engage them with the material [22]. To achieve the goal 
that students can apply the information in new settings or to 
develop students' thinking skills, faculty must be used to 
facilitate and lead the discussion. 

Other active learning concepts [16] (included in the 
course): 
• Visual based instruction e.g. by using short videos that are 

introduced with a few questions and followed up by group 
analysis and discussion. 

• Guided design, where the instructor facilitates a team 
through an open-ended design problem. 

• Role-playing, simulation and games let the student 
experience and train certain situations in a safe 
environment. 

Flipped learning [23] is often combined with active 
learning where (video) lectures are viewed before class and 
instructor-facilitated face-to-face time in class is used to 
interact with students. However, Jensen et al. highlighted in 
a study “that the flipped approach offers no additional 
benefits to student learning over a nonflipped, active-
learning approach.” [24, p. 11].   

B. Active learning spaces 
The classroom is a physical manifestation designed to be a 

space for learning, something that influences what people do, 
and therefore the patterns of teaching and learning that occur 
within them. Several alternative classroom designs that 
support active and collaborative learning have emerged [25, 
26, 27] that focus on focus on teamwork and communication 
where students quickly can share information. 

Both the physical space and furniture plays a vital role in 
active learning, the physical environment should be able to 
adapt quickly to different types of learning activities. Cornell 
[28, p. 6] states that the furniture in Learning environments in 
the 21st century must be ”... comfortable, adjustable, 
intuitive, reconfigurable, technology-capable, compressible, 

and attractive.”. Active learning spaces typically feature 
tables and chairs with wheels, whiteboards and sometimes 
technical equipment such as projection screens and displays. 
After several years of study at the University of Minnesota 
[29, 30, 31] researchers concluded that ‘space matters’. In the 
study, active learning classrooms outperformed traditional 
classrooms. Students also perceived that active learning space 
is superior to traditional classrooms thou they facilitate 
engagement, enrichment, effective use, and flexibility.  

III. METHOD 
The paper describes the implementation in a course that 

developed during the last ten years. The qualitative data 
(cites, photos, etc.) comes from reflections and feedback 
collected from the last four years. The course uses written 
feedback and reflection in most of the lectures (this feedback 
is normally anonymous), combined with oral exams, and a 
reflection exercise at the end of the course there is a massive 
amount of data collected in the course.  Also, formal course 
evaluation is used to evaluate the course. 

IV. CREATING A STRUCTURE OF  
ACTIVE LEARNING 

Implementation of these pedagogical concepts has been 
done in a creative concept development course that was 
started in 2008. The course is based from research performed 
in the national research program PIEp ( Product Innovation 
Engineering programme, that identified challenges in 
education, one of the challenges was how to improve 
student’s innovative ability and how to manage open-ended 
problems early in the product development process. The 
course was inspired by ideas pioneered by Rolf Faste at 
Stanford University with concepts as Ambidextrous Thinking 
[32], Design Thinking [8] and Needfinding [33]. From the 
beginning, the course focused on the student’s personal 
development and how to facilitate creative phases in design. 
One of the ideas was to bring students out of their comfort 
zone and challenge them on to be as creative as possible. This 
approach needed a change both how teaching was performed 
and where it was performed. In order to facilitate active 
learning, the physical environment should be able to adapt 
quickly to different types of learning activities. Therefore, 
lectures are carried out in flexible classrooms where it is 
possible to reorganize the furniture (sofas, tables, 
whiteboards are on wheels and can easily be moved around 
in the classroom). Large wall-mounted whiteboards and 
boxes with workshop material (post-its, pens, and 
prototyping material) is easy to access. The design of the 
room enables quick transitions between different modes of 
work (i.e. presentation, group discussion and teamwork), see 
Fig. 1 (a-c)  
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Fig. 1 (a, b) Flexible classroom with sofas and whiteboards with wheels, (c) 
large wall-mounted whiteboards. 

To create some familiarity and structure in the course an 
active learning approach was used that switched between 
different modes, a typical lecture in the course is divided into 
six phases: introduction, theory lecture, break, exercise, 
presentation and wrap up and reflection.  
1. Introduction, in this phase, students adapt the classroom 

(move out chairs, tables etc.) sometimes with special 
instructions from the lecturer. The introduction starts 
with a quick recap of what we have done – giving the big 
picture, why and where are we in the design process. 
Then all teams present a quick status report on their team 
assignment. 

2. Theory lecture, then a presentation is done by the 
teachers to introduce new concepts and theory. In this 
course, theory is presented in many different ways, such 
as traditional lecture (with lecture slides on projector), 
Prezi presentation, presentation with only hand drawn 
sketches, presentation without computer on the 
whiteboard, presentation with a ‘virtual side kick’, and 
interactive presentation using Mentimeter [34]. Lectures 
includes traditional pedagogical activities to activate the 
students such as think-pair-share (where students take a 

minute to think about the question , later to discuss it with 
one or more of their peers, finally to share it with the 
class as part of a formal discussion), small group 
discussions, reaction to video etc.  

3. Break, between the lecture and the exercise; often a small 
game was played in class to raise the energy in the room. 
Games were often coupled to the principles of the 
lecture.  

4. Exercise. During this phase students divided into smaller 
teams and have to implement things they have learnt 
from the first part of the lecture. In this phase students 
relocate into team-spaces where they adapt the furniture 
to match their needs (see Fig. 1a, b). The exercise is 
usually 45-60 min.  

5. Presentation. In this phase, students have to present the 
results from the exercise, here the teacher’s role is to ask 
questions and try to find the rationale over the students’ 
choice of methods and how they decided to perform the 
task. Presentation is done by moving around to each 
team-area, and one is randomly selected to present. 

6. Reflection is done after the presentation, all students 
gathered together, and they have to reflect on the 
exercise, this reflection typically includes personal 
reflection.  

The course also tries to activate students between lectures 
to create blended learning, in this case, facilitated by personal 
quizzes and teamwork.  After each lecture, students perform 
a short quiz that often is the second iteration or a reflection of 
what they have done during the lecture. Also, students 
reiterate the activities learnt during the lecture in their team, 
so after each lecture, students perform a similar phase in small 
teams (4-6 persons). For an overview of the course structure 
see Fig. 2. 

 
Fig. 2 The structure of the course 

V. EXAMPLES OF ACTIVE LEARNING  
To further explain the implementation in more detail, four 

examples are presented below.  

A. Walkabout and learning to observe 
In design, observation is a standard method that originates 

in scientific fields such as ethnography and anthropology and 
has been increasingly popular in human-centred design 
approaches. The lecture focusing on observation is started by 
a short theoretical introduction about observation, 
needfinding [33] and applicable methods. This part includes 
several videos with discussions and introduction of the 
concept thoughtless acts [35] (the intuitive ways that people 
adapt, exploit or react to things in the environment). After the 
introduction, the class go for a walkabout at the University. 
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First, the class walk together, and students have to observe 
how other students or faculty interact with the physical 
environment. The class stop and discuss if they saw 
something interesting (e.g. if people had adapted or used the 
environment in a way that it was not designed for). After 20 
min of walk around campus, students are divided into groups 
that will focus on different areas of the campus, after 
additional 45 min they should come back with a photograph 
of a thoughtless act. Back in the lecture space all students 
have to use the photograph as a base for a sketch trying to 
explain the thoughtless act. See Fig. 3 for example of sketches 
presented. 

 
Fig. 3 Thoughtless acts sketches from the observation exercises 2019. 

See also Fig. 7 for some of the feedback from the lecture 
2019. 

B. Bootcamp,  
A large part of the course focuses on choosing the right 

creative method to use at certain phases, and also to design 
and facilitate creative workshops. Therefore, serval lectures 
use the Guided design approach  [16]. Early in the course, a 
bootcamp is performed where students go through a creative 
workshop facilitated by the teaching team. The exercise is 
done to familiarise students with some of the creative 
methods and the concept that many short iterations with high 
energy are better than long discussions where no one dares to 
take decisions.  

 
Fig. 4 An overview of the Design bootcamp. 

Some of the feedback from the bootcamp was “I liked the 
bootcamp, it was fun and extremely efficient. A very good way 
to get an overview of how an idea-generating process is 
affected by different approaches.” (I like/I wish reflection, 
2017) 

Another student focused on the excitement of going 
through a creative process, ”I really enjoyed all of the steps, 

and they even made me happy and excited to be in a 
classroom but what I found most enjoyable was seeing how 
we could start with a problem and being able to work through 
that problem to create and market a solution.”  

C. Role-playing, and games 
Games was often used as a break between theory and 

exercise or to get some energy into class. “First time we 
played a game, I thought it was a bit silly and I did not want 
to stand out in class, so I kept myself quite passive. But after 
a while I just participated and it felt like the class was much 
more relaxed after the break, and it also felt that we got so 
much more energy into the group” (Reflection video 2017) 

The games and exercises are linked to the theme of the 
lecture: 
• Idea generation techniques – Brain ball game, (see below 

for details), a warmup before performing a brainstorm.  
• Physical prototyping – Engineering charades by using 

charades the students are introduced in how roleplay and 
embodiment brainstorm can be used for ideation. 

• Visualisation – Engineering Pictionary is used to show 
how much information an illustration can convey.  

 
Fig. 5 Engineering Pictionary – trying to convey ‘boarding a jumbo jet’. 

One of the students gave the following reflection in their 
final reflection “… the creative part of the lectures often 
started with some warm-up exercise to get the students out of 
their comfort zone and get more creative. For example, we 
did an exercise where we throw an invisible ball to each 
other, and when we show the ball to another person in the 
ring, we supposed to make a sound. When the person received 
the ball, they repeat the same sound and then send it to a new 
person with a new sound.  

 
Fig. 6 An illustration from the reflection video describing brain-ball game. 

At first, I thought, god this is so ridiculous. But after a while 
I realized how important this really is because when you start 
a creative process it can take a long time before it’s gets 
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started and it’s difficult to get the creative mind up and 
running. Also, when you leave your comfort zone you can 
start to learn and be creative. A warm-up method is extremely 
powerful to start the creative thinking”, (Reflection video 
2019), see also Fig. 6. 

D. Reflection and feedback 
Through the course, reflections is done, both in exercises, 

quizzes and in the final course reflection. At the end of each 
class, there is always an active reflection exercise such as “I 
like…,  I wish”, where each participant write down what they 
liked (i.e. what was good) and what they wish (i.e. what could 
be improved) on different coloured post-its [9], see Fig. 7.  

 
Fig. 7 Some of the feedback from an I like/I wish reflection exercise from 
the Needfinding lecture 2019. 

Sometimes the reflection was collected using mobile 
phones trough a questionnaire software such as Mentimeter 
[34] or by using a roundtable approach where all student has 
to present their reflections. This type of reflection in the class 
and exercise gives the student time and to think over what 
they just have done “I like that you got feedback after each 
phase and got to hear the feedback to other groups. 
Something that was also good was that it was the process that 
was important and not the final concept itself” (I like/I wish 
reflection, Bootcamp 2017). 

By using reflection and feedback at the end of each class, 
the teacher get valuable feedback to improve the lecture for 
next time, and also to highlight different views. When 
performing an I like/I wish exercise it is easy to see that some 
topics are in both categories. In the reflection phase from the 
bootcamp, the following statements were told: “I wish for 
more time at each phase, this would have created a better end 
result” versus “I liked the fact that it was tightly scheduled. 
The time constraints led to a more focused work environment. 
When brainstorming it can be easy to shut down your own 
ideas, but a pressing time limit can help alleviate that mental 
barrier”. In this case, we can bring this issue up and discuss 
it further “do you think that the time constraints were tight by 
purpose?” 

VI. EMBRACING AMBIGUITY 
Within the course, one goal was to enhance the disciplinary 

knowledge of concept development and at the same time hone 
the personal and interpersonal skills needed in the early 
phases of design. Many of the exercises performed in the 
course is designed to create a learning experience that mimics 
the chaotic early phases of design. By this approach students 
has the opportunity to experience stressful, unfamiliar, 
complex, or controversial situations [36] ”by creating 
circumstances that are momentarily real, thereby letting 
students develop and practice those skills [16]. 

This was quite true with our students; one student wrote in 
the reflection after the second lecture “I wish that I could 
open my mind more, as I feel that I’m still not able to fully 
open my mind. I feel that I restrict myself because I’m scared 
of judgement. I hope that by continuing this course, I am able 
to reduce my fear and use it to benefit my creative 
development.”. 

In order to improve the student’s ability to handle this 
chaotic phase, exercises are deliberately designed with vague 
descriptions, unclear goals and performed with tight time 
constraints. At the beginning of the course, most students felt 
uncomfortable performing exercises with vague goals and 
presenting half-finished results with short preparation times. 
Feedback from the first lessons was that they wanted more 
explicit instructions and more time “I wish we had more clear 
descriptions over the goal of the exercise”, “I wish better 
instructions”, “I wish that we had more time to perform the 
exercise”, “clearer goal” etc.  Later in the course one student 
reflected “it feels like we are pushed to decide what to do, 
and that we take more responsibility over the goal of the 
exercise”  another student reflected “I have always found 
presentations really daunting and so I really liked the 
constant presentation updates we had to give throughout the 
course. Having to go up in front of the class and present with 
little preparation meant I was able to develop these skills and 
grow in confidence.”  

Another student had a similar reflection ” one big thing 
that I thought was really good learning experience, […] was 
the time pressure, that was put on us during the lectures, like 
when you get a really tight time schedule and should come up 
with an idea and present it. This really puts things in 
perspectives and really forces you to make quick decisions.” 
(Reflection video 2019). 

Another student reflected on how to adapt to new 
situations, “The course has been a good training in quickly 
adapting to new situations and new environments where you 
may sometimes feel a little uncomfortable. I feel that I have 
developed a lot during the course, and it is actually sad that 
it is already over.” (Final reflection, 2015)  

In the end, students appreciated the challenge and 
experience to work under these conditions. At the final 
lecture, the teaching team described the rationale for the 
design of the exercises. “We are also well aware of that we, 
by our demands of rapid exercises, have put you into 
situations where you have to struggle with wicked problems, 
unspecific tasks and sparse information. Then why have we 
done this? Our purpose was to bring you out of your comfort 
zone, embrace ambiguity and to spur your creativity.” (Wrap 
up from the teaching team, 2019). 

In the final reflection this approach was 
acknowledged”When I was thinking and thinking, I think I 
understood a bit of the core of the course. All teaching 
moments and approaches were different, and laughter was 
more important than seriousness, transparency more 
important than criticism and chaos was encouraged instead 
of structure.” (Reflection video 2017). Another student stated 
“I went to the first class and expecting something completely 
different to be honest. I was kind of surprised by how much I 
had to put myself out there. What I thought was just another 
product development course, turned out to be the best thing 
that could happened to me. I had to work on my own 
weakness, more than ever, being forced to use ways of 
thinking in creative methods that I have never used or tried 
before.” (Reflection video 2019).   
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VII. ACTIVE ASSESSMENT 
In the end the teaching team has to assess if the students 

actually has learnt something in the course. As it is written in 
the CDIO Standard 11 “If we value personal and 
interpersonal skills, and product, process, and system 
building skills, and incorporate them into curriculum and 
learning experiences, then we must have effective assessment 
processes for measuring them.  Different categories of 
learning outcomes require different assessment methods.”. In 
this course, several examination activities have been 
developed instead large written exam at the end of the course. 
The following assessments is integrated throughout the 
course.  

TABLE I 
ASSIGNMENTS IN COURSE 

ID ASSESSMENT TYPE FORMAT ECTS 
1 Quiz after each lecture Individual Written  1 
2 Creative workshop design Individual Written + oral  1 
3 Team assignment Group Presentation + written  2 
4 Video reflection  Individual Video 1,5 
5 Creative method Individual Method Card 1,5 
6 Theory presentation Individual Presentation 0,5 

 
1. Quiz, the quiz acts as a recap and reflection of each 

lecture. It normally contains an open-ended question 
that the students have to reflect on a topic presented in 
the lecture. 

2. Creative workshop, the students plan and document a 
three-day creative workshop for a specific team (based 
on different scenarios). The plan is presented in a short 
memo (maximum four pages), that is sent in before the 
oral examination. The oral exam consists of a 15 min 
informal discussion where the students explain the 
rationale for the design of the workshop and show that 
they can reason about and reflect over the choice of 
methods and their use. During the oral exam, students 
use a ‘Smiley scale’ (see Fig. 8) where the student has 
to assess their fulfilment of the assignment criteria. 

 
Fig. 8 Smiley scale used at the oral examination; the red smileys are the 
student assessment. The green arrows are the assessment of the teacher. 

3. Team assignment, students go through a development 
process that starts from a specific theme. The idea is that 
the theory in each lecture is directly used in the team 
process. The team result is presented in a creative 
presentation, and the process is presented in a creative 
written presentation (it is stated that “it should not be a 
traditional project report”. 

4. Video reflection is the students’ reflection of the 
learning process. The student first presents a general 

reflection of the course and then select two learning 
experiences from the course and present them in a video. 

5. Creative card, the goal of this assignment is to design a 
novel method that can be used in creative phases in the 
product development process. The method is tested 
during the team process and feedback is used to improve 
the method. All methods cards from the course is 
compiled into a deck of method cards, an example is 
shown in Fig. 9. 

 
Fig. 9 An example of the creative cards 2018. 

6. Theory presentation. Here the students read a research 
paper and present the findings in a short research pitch 
at a research seminar. 

VIII. DISCUSSION 
The course has always received good feedback in the 

course evaluation, average over all course satisfaction 5,3 
(out of 6).  In the end, how do the students appreciate the 
active learning approach? The feedback for this approach has 
been very positive “I really liked the practical and theoretical 
mix in the lectures… That we always use the theoretical parts 
in an exercise directly after the presentation” (Student 
reflection, spring19).  Another student stated in the reflection 
video: ”I really liked was that we had at least one practical 
exercise in each lecture, in most courses you just sit down and 
listen for 1-3 hours, and when you are on your way home and 
you don’t really remember what it was about. But in this 
course, you really remember what it was about, and you 
could apply the things you learnt in the team exercise” 
(Student reflection, spring 17). 

Also, one student was surprised that this approach could be 
used to learn theory “… more active than other courses, in 
my education. Others take influence form this knowing that 
you can teach heavy theory without asking them to read it” 
(Student reflection, Spring 18). 

One of the underlying ideas is that active learning gives a 
deeper understanding and better retention rate [1, 20], this is  
hard to measure. By going through master thesis (from 
students that has participated in the course), concepts, 
methods and tools regarding facilitation of workshops is 
almost always used by all students. Also, from the meetings 
with alumni, they often recall that the creative concept 
development course as one of the most essential courses they 
participated in and that they often use what they learnt in the 
course in their professional work. 

IX. CONCLUSION 
Ten years ago, the creative concept development course 

started and has iteratively been evaluated and developed since 
that, mostly based on the continuous feedback from students 
during the course. By introducing feedback after each lecture, 
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reflection assignments and the formal course evaluation the 
teaching team has a lot of material to use to improve the 
course. The goal from the beginning was to create something 
unusual, using active learning, challenge and support the 
students to experience things that they usually do not do (and 
learn in class). Most students appreciate this approach and the 
course’s learning with the unconventional way of presenting, 
conducting different types of exercises, division of groups 
and the usage of games create an excitement in the student 
group “I think everybody has been looking forward to the 
lectures, there has always being an excitement around them, 
people have been wondering but what activities we should do, 
what kind of funny games we will do” (Reflection video 
2018). Many students describe the course as one of their 
favourites "When I think of this course with actually is my 
LTU favourites, it effectively balances fun and games without 
compromising on its educational punching powers!” 
(Student reflection video, 2019) 

Also, one important part is not only to use active learning 
but also include that approach in the assessment. The mix of 
different exams can test a more in-depth understanding and 
regarding the oral examination they know that ‘there is 
nowhere to hide’ when they present their arguments and 
rational for the design.  

While we challenge students to work outside their comfort 
zone, it is at the same time vital to create an open environment 
where students can work without fear of judgment, one of the 
students reflected “adding a safe environment to make 
everyone comfortable and in the right state of mind was one 
of my eyeopeners.”.  
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Projektkurser som utbildningsform har sedan lång tid varit en 
integrerad del i civilingenjörsutbildningen inom maskinteknik vid 
Luleå tekniska universitet. Här får studenterna möjlighet att 
tillämpa sina teoretiska kunskaper i fyra projektkurser med 
gradvis ökande komplexitet. Dessa fyra projektkurser har även 
kopplingar till varandra genom delmoment som exempelvis lärs ut 
i en kurs och som sedan tillämpas och används i efterföljande 
kurs(er). Dessa projektkurser är en viktig komponent i arbetet 
med att skapa studenter som är självständiga, kan söka sin egen 
kunskap, och lösa komplexa tekniska problem i samverkan med 
externa aktörer. Detta är kvaliteter som, enligt samarbetspartners 
från industrin, resulterar i lättanställda ingenjörer som snabbt 
kommer in i det nya arbetet. Projektbaserad undervisningsform 
med progression inom programmet bidrar till förbättrat lärande 
för studenter inom civilingenjörsutbildningar. 
 
Nyckelord—Projekbaseratlärande, projektkurs, kurs-

progression civilingenjörsprogram 

I. BAKGRUND 
Civilingenjörsutbildningen inom maskinteknik vid Luleå 
tekniska universitet (LTU) har sedan länge haft praktiska inslag 
i utbildningen i form av projektkurser där studenterna får 
tillämpa sina teoretiska kunskaper. Tanken bakom detta 
upplägg är ett förbättrat och fördjupat lärande för studenterna 
när de ställs inför en uppgift som kräver att de använder den 
kunskap de redan har, men samtidigt också identifierar behovet 
av ytterligare kunskap vilket skapar en motivation för vidare 
studier.  Sedan 2008 har M-programmet en projektkurs per år 
med gradvis ökande komplexitet. Projektkurserna har även 
kopplingar till varandra genom delmoment som exempelvis lärs 
ut i en kurs och som sedan tillämpas och används i efterföljande 
kurs(er). Dessa fyra projektkurser utgör ett ramverk i 
utbildningen som starkt bidrar till examinerade civilingenjörer 
som är självständiga, kan ta ansvar för sitt eget lärande och lösa 
komplexa tekniska problem i samverkan med såväl andra 
studenter i projektgruppen som externa och interna aktörer. 
Detta är kvaliteter som, enligt samarbetspartners från industrin, 
resulterar i lättanställda ingenjörer som snabbt genererar värde 
åt arbetsgivare. Viktiga utmaningar i utvecklingen av denna 
projektkursserie inkluderar integration med övriga kurser, 
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progression, tidsbegränsningar, involvering av externa parter, 
examination, betygsättning etc. 
Utvecklingen och implementeringen av denna serie av 
projektkurser inom civilingenjörsprogrammet i maskinteknik 
baseras på empiri och har skett successivt under lång tid. Den 
pedagogiska modellen vid Luleå tekniska universitet har allt 
sedan dess start 1971 byggt på klassrumsundervisning, närhet 
till lärare och en stark koppling till svensk (och sedermera även 
internationell) industri. Detta, tillsammans med modellen för 
kontinuerlig examination [1] och projektuppgifter inom olika 
kurser, har under årens lopp utvecklats till den serie av 
projektkurser som idag utgör en essentiell del av 
civilingenjörsutbildningen i maskinteknik. Tanken bakom 
kontinuerlig examination är att studenterna ska arbeta med ett 
teoretiskt avsnitt under en viss tid i en kurs som sedan 
examineras i direkt anslutning till denna del genom exempelvis 
hemuppgifter, laborationer eller mindre projektuppgifter. 
Genom detta erhålls en jämnare arbetsbelastning och mer 
frekvent återkoppling från lärare vilket främjar studentens 
lärande [1]. Genom att tillämpa kunskap när den nyligen 
inhämtats skapas goda förutsättningar för djupare förståelse och 
att nå högre taxonominivåer. Modellen för projektkursserien 
bygger på samma tanke men på en nivå där kunskaper från ett 
flertal kurser ska tillämpas på en större och mer komplex 
problemställning och examineras genom ett flertal delmoment 
under kursens gång. Problem- och projektbaserat lärande [2] är 
en utgångspunkt i kursserien där studenterna ställs inför 
problem av olika karaktär dvs. tillrättalagda i lägre årskurser 
och ”open ended” i högre årskurser.  

II. PROGRESSION INOM PROJEKTKURSSERIE 
Figur 1 visar de fyra projektkurserna och hur komplexiteten 
succesivt ökar samtidigt som nya lärmoment tillförs. Det första 
projektet (2,5 hp) har som målsättning att träna studenterna i att 
tänka på ett ingenjörsmässigt sätt och lösa ett tekniskt problem 
med teoretiska kunskaper som lärs ut i kursen. Här delas 
studenterna in i ca 10-12 grupper med 6-7 deltagare per grupp. 
Den andra projektkursen (7,5 hp) har en mer komplex 
problemställning, ett tävlingsmoment mellan grupperna och 
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Figur 1. Progression för projektkurser inom civilingenjörsprogrammet i maskinteknik 
 

syftar även till att träna studenterna i kopplingen mellan 
datorstödd konstruktion och tillverkning i en mekanisk 
verkstad. I denna kurs är grupperna något färre till antalet men 
med några fler deltagare per grupp i och med en stor del 
praktiskt ingenjörsarbete. Varje grupp har därmed tillgång till 
mer handledning och återkoppling vilket främjar studenternas 
lärande. I projektkurs tre (7,5 hp) får studenterna arbeta i 
tvärvetenskapliga grupper med deltagare från andra 
civilingenjörsprogram. I denna kurs ställs studentgrupperna 
inför öppna problem där vissa uppgifter behöver lösas 
gruppöverskridande. Uppgiften utförs emellanåt på uppdrag av 
företag. Gruppstorleken är större (ca 8-10 deltagare per grupp) 
och antalet grupper är typiskt 8-10 stycken. Den fjärde och sista 
projektkursen (22,5 hp) spänner över en och en halv termin och 
utförs på uppdrag av industrin. Typiskt genomförs 5-6 projekt 
per kursomgång där studenterna delas in i team på omkring 10 
deltagare. Här tränas studenterna i att jobba som ett 
produktutvecklings-team med ett skarpt industriprojekt och en 
extern kravställare och mottagare av resultaten. Att lösa denna 
typ av projektuppgift på en så pass kort tid förutsätter att 
studenterna tillgodogjort sig dels teoretiska färdigheter såväl 
som erfarenheterna från tidigare projektkurser för att snabbt 
komma igång och arbeta effektivt. 
Projektkurserna är uppbyggda på ett sätt som skapar en 
successivt ökande komplexitet och grad av styrning på 
problemställningen. Projektkurserna följer till stor del SOLO-
taxonomin [3] där kursernas gradvis ökande komplexitet gör att 
studenterna går från grundläggande förståelse och enkla 
koncept i början till att i slutet lösa öppna problemställningar 
som kräver en stor kunskapsbredd och förmågan att 
generalisera och tillämpa sina färdigheter. Detta ligger även i 
linje med LTU:s pedagogiska idé [4] och dess 
självständighetstrappa där studenten ska gå från en självständig 

student som tar ansvar för sitt eget lärande till en självständig 
aktör som har en hög professionell kompetens. För att erhålla 
denna progression förespråkas ett lärande genom att arbeta i 
verklighetsnära uppdrag, lära sig ta ansvar för sitt eget lärande 
och tillämpa tidigare erhållna kunskaper. 
I den första kursen är uppgiften styrd till en sådan grad att 
studenterna löser samma uppgift och lösningsvägen är den 
samma för alla studenter. Uppgiftens komplexitet är begränsad 
så att den går att lösa med de teoretiska kunskaper som lärs ut 
inom ramen för kursen tillsammans med kunskaper som 
förväntas ingå i grundläggande behörighet från 
gymnasieskolan. Omfattningen på projektarbetet utgör 2,5 
högskolepoäng, alltså ca en tredjedel av kursen. 
I den andra projektkursen är uppgiften betydligt mer komplex 
och kräver ytterligare förkunskap från de teoretiska kurserna 
studenterna gått mellan projektkurserna. Här tillämpas t.ex. 
kunskap inom CAD, tillverkningsteknik, hållfasthetslära och 
maskinelement. Projektuppgiften är sådan att alla grupper ska 
tillverka en prototyp som uppfyller samma kravspecifikation, 
som dock är tillräckligt öppet formulerad för att det ska vara 
möjligt att lösa uppgiften på väldigt många olika sätt. 
Tävlingsmomentet i slutet av kursen är ett sätt att under roliga 
och inspirerande former utvärdera gruppernas konstruktion i 
jämförelse med andra gruppers och tidigare års lösningar. 
Utöver konstruktionen utvärderas under tävlingsmomentet 
även utförandet i avseende produktion och tillverkning 
eftersom en väl fungerande prototyp kräver såväl bra grundidé, 
väl utförda beräkningar och simuleringar, bra konstruktion i 
CAD-miljö och noggrant utförd tillverkning, montering och 
testning av den tillverkade prototypen. Projektet utförs i 
grupper om 8-9 studenter vilket är tillräckligt stora grupper för 
att olika studenter kan få olika roller eller inriktningar i 
projektet, vilket är en anpassning till arbetslivet där olika 
projektdeltagare normalt sett arbetar inom olika områden för att 
lösa en gemensam uppgift. Detta är i princip första gången 
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under utbildningen grupperna och projektet har denna 
omfattning då studenterna tidigare har genomfört projekt i små 
grupper där alla gruppdeltagare utfört mer eller mindre samma 
moment tillsammans. 
Den tredje projektkursen har öppen problemformulering som i 
många fall dessutom kommer från externa aktörer som t.ex. 
industri, forskningsinstitut eller privatpersoner. Studenterna 
måste alltså själva konkretisera uppgiften och formulera en 
kravställning som anpassas efter både tillgänglig tid och 
uppdragsgivarens önskemål.   
I den stora fjärde projektkursen är den pedagogiska strategin att 
efterlikna hur produktframtagning genomförs i typiska 
industriföretag. Detta betyder att teamen har en dedikerad 
projektledare och där, beroende på projektkaraktäristiken, 
studenterna delar in sig i olika roller såsom konstruktör, 
beräkningstekniker, produktionstekniker, testansvarig etc. 
Eftersom de deltagande företagen går in med en kontantinsats 
behöver även ekonomin skötas varpå en ekonomiansvarig 
utses. Även om de olika teamen arbetar med helt olika 
produktframtagningsproblem följer de samma Stage-
gateprocess (valet motiveras med att 75% av de mest 
framgångsrika företagen använder Stage-Gateprocesser [5,6]). 
Produktframtagningsuppgifterna i den fjärde kursen är helt 
öppna och är typiskt av karaktären ”high risk/high gain” och 
innefattar skarpa leverabler i form av prototyper, fysisk mockup 
och tillhörande dokumentation. Detta leder även till att avtal 
normalt upprättas för att reglera sekretess, ägande- och 
nyttjanderättigheter etc. Det är mycket bra att träna på 
avtalsfrågor eftersom produktframtagare tillsammans med 
jurister ofta är involverade i sådana aktiviteter. För att skapa 
återkoppling om vilka implikationer en viss konstruktion har i 
produktionssystemet tränar studenterna på att kommunicera 
ritningsunderlag med externa aktörer och genomför även viss 
tillverkning och slutmontering själva. 
Med den ökande komplexiteten av problemställningen följer 
också en högre produktmognadsgrad avseende den leverans 
som projekten förväntas åstadkomma.  Från att i början vara på 
en nivå där en enkel fysisk modell demonstrerar funktionen hos 
ett koncept, går utvecklingen via en fungerande prototyp till en 
produkt som en extern beställare får som leverabel.  
En färdighet som är oerhört viktig för en ingenjör är förmågan 
att dokumentera sitt arbete och kommunicera resultat med olika 
målgrupper. Skriftlig dokumentation ingår i alla projektkurser 
och både omfattning och kvalitetskraven ökar för varje kurs. I 
början ligger stort fokus på att studenterna ska lära sig att 
utforma en rapport enligt vedertagen struktur samt uttrycka sig 
på ett sätt som är lättförståeligt. Detaljerad återkoppling från 
lärare på inlämnade rapporter är en viktig del för lärandet. I 
senare kurser får studenterna ge återkoppling på varandras 
rapporter samt samarbeta mellan olika grupper för att 
sammanställa olika projektresultat i en och samma rapport. 
Även muntlig presentation tränas i de fyra projektkurserna. I de 
första kurserna ligger fokus på att kunna framföra innehållet i 
ett tekniskt projekt på ett korrekt sätt inom en given tidsram. I 
de högre projektkurserna får alla studenter träna på korta, 
kärnfulla, presentationer av typen pulsmöten för att öva på 
förmågan att på en kort tid sammanfatta nuläge, eventuella 
problem och nästkommande aktiviteter och även att skriva 
korta veckorapporter som sammanfattar läget i projektet. 
Utöver det ökar även kraven på presentationerna där både 

kvalitet på bilder så väl som framförandet bedöms. Målgruppen 
för presentationerna skiftar också mellan olika projektkurser. I 
de första sker presentationerna inför övriga studenter i kursen 
samt lärare. I de senare kurserna blir åhörarna fler till antalet 
och med olika bakgrund (företagsrepresentanter, 
gymnasieelever, etc.) vilket är tänkt att träna studenterna i att 
framföra innehållet i ett tekniskt avancerat projekt på ett sätt 
som är lättförståeligt och intresseskapande.  
Utöver förmågan att presentera resultaten från ett 
teknikutvecklingsprojekt behöver ingenjören också besitta en 
förmåga att kommunicera med olika målgrupper som t.ex. 
ingenjörer från andra discipliner, ekonomer, beslutsfattare, 
jurister, m.fl. För att träna studenterna i detta läser studenter 
från två olika civilingenjörsprogram (maskinteknik och hållbar 
energiteknik) den tredje projektkursen samtidigt. Genom att 
skapa blandade grupper med studenter från båda programmen 
och samtidigt skapa uppgifter som kräver att alla grupper måste 
samarbeta med vissa moment skapas naturliga incitament för 
att träna på kommunikation. Vidare finns det även externa 
aktörer som grupperna måste kommunicera med genom både 
fysiska möten såväl som med distansverktyg. Som ett led i 
träning av kommunikation ansvarar studenterna i den fjärde 
kursen även för att ta fram en broschyr där projekten och 
resultaten beskrivs på ett säljande sätt. Här anlitas 
professionella grafiska formgivare och fotografer varvid 
studenterna får träna på att kommunicera sina layoutidéer etc. 
Tillverkning av komponenter är ett annat område som utvecklas 
under projektkurs-kedjan. I de två första projektkurserna utförs 
all tillverkning av studenterna själva som i och med det får en 
direkt återkoppling på hur konstruktion och design påverkar 
tillverkningens komplexitet och således även priset på den 
färdigtillverkade produkten. I tredje projektkursen utförs 
tillverkningen såväl av studenterna själva som av externa 
verkstäder och i den fjärde kursen utförs huvudsakligen 
tillverkningen av externa verkstäder. I och med detta övas 
studenterna ytterligare i att kommunicera med andra aktörer 
och kraven på ritningsunderlag, mm ökas.  

III. KOPPLING TILL CDIO 
Det arbete med CDIO-anpassning av M-programmet som pågår 
passar väl in i den progressionsmodell som projektkursserien 
utgör. Uppbyggnaden med kopplingar inom och mellan 
projektkurserna har tagits fram med fokus på studentens 
lärande. Strategin med projektkursserien har tydliga kopplingar 
till CDIO [7]. Den första projektkursen är en introduktion till 
ingenjörsarbetet och möter därvid CDIO Standard 4 
(Introduktion till ingenjörsarbete). I projektkursserien tränar 
studenterna på att integrera och nyttja kunskaper från 
ämnesspecifika och mer teoretiska kurser samt att samverka 
med olika aktörer vilket sammanfaller väl med CDIO Standard 
3 (Integrerad utbildning) och CDIO Standard 7 (Integrerat 
lärande). Den kanske tydligaste kopplingen är till CDIO 
Standard 5 (Utvecklingsprojekt) eftersom studenterna genom 
projektkursserien i tydlig progression får träna på 
produktframtagning. LTU har även satsat på dedikerade 
projektlokaler (t.ex. monteringshall, datorlabb, handverkstad, 
låsbara projektrum etc.) vilket möter CDIO Standard 6 
(Lärmiljöer för praktiskt lärande). 

124



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, 
27 november – 28 november 2019 

IV. BETYGSÄTTNING 
Examination och betygssättning, speciellt individuella betyg, är 
en återkommande fråga gällande projektkurser som innebär 
grupparbete. Inom M-programmet vid Luleå tekniska 
universitet har olika metoder utvecklats för att möjliggöra en 
objektiv individuell bedömning av en enskild students 
prestation i förhållande till betygskriterierna för kursen. 
Grundtanken för betygssättning inom projektkursserien är att 
den första kursen har en enklare betygsmodell med få kriterier 
och endast godkänd eller underkänd som betygssteg. Till de två 
efterföljande projektkurserna används ett betygssystem där ett 
medelbetyg beräknas baserat på individuell, såväl som 
gruppens, prestation. Detta medelbetyg avrundas sedan till 
närmaste heltal (3,4,5) eller U. De kriterier som betygsätts är: 

1. Konceptredovisning – Gruppens muntliga 
presentation betygsätts. Betygskriterier är tydlighet, 
presentationsmaterialets kvalitet, intresseskapande 
samt tidhållning och puls [vikt w1]. 

2. Konceptredovisning – Gruppvis betygsättning av den 
skriftliga beskrivningen av valt koncept och arbetsplan 
[vikt w2]. 

3. Pulsmöten – Betyg sätts gruppvis. Tydlighet samt 
tidshållning och puls är de viktigaste betygskriterierna 
[vikt w3]. 

4. Slutligt koncept – värdering av tekniklösningar: 
Kriterier är innovationsgrad, färdigställandenivå, 
verkningsgrad (energieffektivitet), utredning och 
analys för att finna slutligt koncept [vikt w4]. 

5. Slutrapport – värdering av gruppens andel i 
slutrapporten. Rapportstruktur, språk och grafisk 
layout bedöms [vikt w5]. 

6. Veckodagbok och reflektion över processen – 
värdering av varje gruppmedlems arbetsinsats. Betyg 
ges individuellt [vikt w6]. 

7. Slutredovisning – muntlig presentation av 
projektresultatet. Betygskriterier är tydlighet, 
presentationsmaterialets kvalitet, intresseskapande 
samt tidshållning och puls [vikt w7]. 

8. Prototyp, modell – Gruppvis betygssättning avseende 
kvalitet och design hos färdig produkt [vikt w8]. 

Slutbetyget är ett viktat medelvärde där viktfaktorn för 
respektive moment är angivet inom parentes i ovanstående lista. 
Betyget, B, räknas ut enligt formeln: 

¦
¦

 

i
i

i
i

i

w

wDB
B  

där DB är delbetyget för respektive moment och w är 
motsvarande viktfaktor. På detta sätt erhålls ett nyanserat betyg 
där individuella insatser kan lyftas fram och betygen kan 
differentieras mellan olika gruppmedlemmar. En viktig del i 
den individuella betygsättningen är aktiva och närvarande 
lärare/handledare som kontinuerligt följer sina grupper och 
därigenom kan fånga upp brister i närvaro, presentation och 
kvalitet. Som en del i progressionen mellan kurserna och 
skillnaderna avseende kursmål används alla eller ett urval av 

delbetygen samt med olika vikt i den andra och tredje 
projektkursen.  
I den fjärde projektkursen används differentierade betyg på 
skalan U, 3, 4, 5. Studenterna ansvarar för att förse lärarna med 
evidens för ett visst betyg. Det huvudsakliga underlaget är 
veckorapporter där studenterna följer upp och reflekterar över 
veckan som har varit (tid, innehåll, metod etc.) samt planerar 
kommande vecka. I veckorapporten hänvisar studenterna även 
till relevant arbetsmaterial (CAD-modeller, 
beräkningsmodeller, ritningsunderlag, rapportkapitel etc.) som 
de har skapat. Under kursens gång genomförs även så kallade 
”design reviews” i samband med några av gaterna där lärarna 
(Gate keepers) granskar leverabler, metodval, 
processtillämpning etc. på individnivå. Utöver dessa moment 
genomförs även olika presentationer och så kallade individuella 
samtal där studenterna får sammanfatta deras bidrag under den 
gångna läsperioden för lärare. 

V. UTSATS OCH FRAMTIDSUTSIKTER 
Projektkurser är ett värdefullt verktyg för att träna 
civilingenjörsstudenter i aktivt lärande och att tillämpa sina 
erhållna kunskaper. Denna undervisningsform erbjuder också 
ett flexibelt sätt att möta behovet av att kontinuerligt integrera 
ny kunskap och lärmoment i existerande ingenjörsprogram. 
Baserat på intervjuer med typiska arbetsgivare till 
civilingenjörer i maskinteknik fungerar 
projektkursseriestrategin på ett mycket bra sätt i bemärkelsen 
att studenterna får en låg tröskel till sitt professionella 
värdeskapande. Kursserien hjälper studenterna att tillämpa och 
integrera mängder av färdigheter för att självständigt och i 
grupp kunna utveckla och producera helt nya produkter och 
dessutom på väldigt kort tid. Utöver alla alumner som tränats i 
denna projektkursserie och som idag gör nytta på företag, 
myndigheter, universitet, institut etc. finns evidens på strategins 
prestanda i form av mängder av produkter, patent och koncept 
som direkt härstammar från projektkursserien.  
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Abstrakt— Studier indikerar att man på högskolenivå tenderar 

att belöna imitativa lösningsstrategier (IR) vid 
matematikexaminationer. Samtidigt understryker forskning att 
IR inte kräver någon djupare förståelse för den i uppgiften 
ingående matematiken. I en inledande matematikkurs för 
civilingenjörer görs ett försök att bryta denna trend genom att 
fokusera undervisning såväl som examinationer på kreativa 
lösningsstrategier (CR) inom matematisk problemlösning. Det 
finns dock en risk att kursansvariga överskattat kraven på CR i 
kursen. Som ett led i en kursutvecklingsprocess ställs därför 
frågan i vilken grad tentamensuppgifterna för en, för sju 
civilingenjörsprogram, inledande matematikkurs utgörs av 
uppgifter som kräver CR. I studien används Lithners ramverk för 
klassificering av uppgifter. Resultatet visar att i genomsnitt 72% 
av totalpoängen för kurstentamina baseras på uppgifter som 
bedöms vara CR-uppgifter. Resultatet skiljer sig därmed från 
flera tidigare studier om CR-krav på matematikexaminationer. 
Artikeln avslutas med en diskussion om a) rimliga krav på 
kreativa matematiska lösningsstrategier gällande såväl nivå på 
enskilda uppgifter som andel uppgifter på tentamen; b) hur vi kan 
skapa en miljö för att stödja studenter i utvecklingen av sin 
studieteknik i matematik; c) samt gynnsamma utgångspunkter för 
införandet av CR i en enskild kurs. 
 

Nyckelord — kreativitet; matematisk problemlösning; 
examinationer; matematik på universitetsnivå; 
civilingenjörsprogram 
 

I. INLEDNING 
ivilingenjörsstudenters förkunskaper i matematik har 
sedan många år tillbaka uppmärksammats i olika 
sammanhang [1] [2]. Inte sällan understryks att studenter 

har brister i sin matematiska förståelse, vilka påverkar studiet 
av matematik på universitets- och högskolenivå på ett negativt 
sätt. En möjlig förklaring till de dystra resultaten är att 
undervisning och examinationer i grundskola och gymnasium 
premierar ett fokus på imitation av givna lösningsstrategier [3] 
[4]. Ett sådant fokus garanterar inte förståelse i matematik [5]. 
Att undervisa studenter som primärt har dessa erfarenheter av 
matematikundervisning  är en utmaning, åtminstone om man 
vill skifta fokus från de begränsande imitativa eller procedurella 
resonemang som i hög grad även återfinns på högskolenivå [6] 
[7].  Frågan är hur vi kan motivera och hjälpa studenterna att 
utveckla alternativa sätt att studera ämnet, sätt som inte bara 

 
1 Robert Nyqvist och Linda Mattsson är ansvariga för utvecklingen av den 

aktuella kursen. 

möjliggör utan också kräver att studenten når bortom förmågan 
att återge kända lösningstrategier på vanligt förekommande 
typer av matematikuppgifter. Med avsikten att möta denna 
utmaning skapades kursen ”Matematisk problemlösning”1 för 
civilingejörsstudenter [8] . Ett centralt mål med kursen är att 
försöka styra studenters lärandefokus mot kreativa matematiska 
lösningsstrategier2 (CR), vilka möjliggör utveckling av högre 
nivåer av matematisk kompetens [9].  

Med utgångspunkt i att examinationer påverkar vad de 
lärande väljer att fokusera på i undervisningen [10] [11] [12] 
och att de uppgifter som studenter arbetar med påverkar vad de 
lär sig [13] [14] betraktas kursexaminationerna som viktiga 
redskap för att leda studenters lärande åt ett önskat håll.  De 
fåtal tidigare studier som lyft frågan om vilka resonemangskrav 
som återfinns i matematikexaminationer på högskolors eller 
universitets inledande matematikkurser visar att det varit låga 
krav på icke-imitativa resonemang och att det sällan krävts CR 
för att nå godkänt på kursen [15] [16]. Strävan med den aktuella 
kursen är att studenter ska behöva uppvisa CR för att få godkänt 
på kursen. Den kan på så vis ses som ett steg mot en 
kvalitetssäkring av att studenter uppnår förståelse inom 
kursplanens målbeskrivning. 

Den mest intressanta frågan i sammanhanget är kanske 
huruvida kursens upplägg, examinationerna inkluderade, 
utmanar studenters lärande att inbegripa CR. Innan vi kan söka 
svar på den frågan bör vi dock granska en mer grundläggande 
frågeställning som berör vilka krav studenterna ställs inför, 
d.v.s. i vilken mån de nuvarande examinationerna ställer krav 
på CR. Trots att den aktuella kursen pågått i tre år har det fram 
tills nu inte gjorts någon systematisk granskning av detta. 
Förutom kursansvarigas, ibland gäckande, magkänsla av att 
examinationerna ligger kring en ”kritisk gräns” med avseende 
på den CR-utmaning som studenter klarar av att ställas inför, 
finns alltså inga belägg för att examinationerna karaktäriseras 
av att studenter behöver lösa CR-uppgifter för att nå godkänt.  
Ändå finns en uttalad idé från högskolans ansvarig chef för 
matematikutbildningarna att låta kursen Matematisk 
problemlösning agera bas för ett förhållningssätt till 
matematikämnet, liksom till lärandet därav, som är ämnat att 
återkomma i samtliga matematikkurser på högskolans 
civilingenjörsprogram. Det finns därmed goda incitament för 
att granska kursen inför fortsatt utvecklingsarbete av flera olika 
matematikkkurser.  

2 Begreppen ”kreativa matematiska lösningstsrategier” (CR) respektive 
”imitativa lösningsstrategier” (IR) beskrivs mer utförligt i avsnitt II. 
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Den aktuella kursen har två examinationsmoment i 
matematik – ett problemlösningsseminarium och en skriftlig 
tentamen. I denna studie fokuseras frågan om huruvida det 
krävs att studenter löser CR-uppgifter för att nå godkänt på den 
skriftliga tentamen. Granskningen ger också en fingervisning 
om var den ”kritiska gräns”, som kursansvariga upplever 
existerar, finns.  

Utifrån studieresultatet och erfarenheterna från 
undervisningen på kursen diskuteras avslutningsvis faktorer 
som berör a) rimliga krav på kreativa matematiska 
lösningsstrategier gällande såväl nivå på enskilda uppgifter som 
andel uppgifter på tentamen; b) hur vi kan skapa en miljö för att 
stödja studenter i utvecklingen av sin studieteknik i matematik; 
c) samt gynnsamma utgångspunkter för införandet av CR i en 
enskild kurs. 

II. KONCEPTUELLT RAMVERK 
Det finns ingen enhetlig definition av matematisk kreativitet 

[17] [18], men många forskare anser att även studenter kan 
anses visa prov på kreativitet då de självständigt uppfinner eller 
återupptäcker något för dem nytt [5] [19] [20] [21] [22]. I linje 
med detta har forskare identifierat olika typer av uppgifter vars 
lösning på ett eller annat sätt kan knytas till matematisk 
kreativitet. Det talas exempelvis om icke-rutinuppgifter [23], 
illa konstruerade uppgifter [24] [25] [26], uppgifter med många 
lösningar [19] [27] [28] och uppgifter som kräver kreativa 
lösningsstrategier [5] [28]. Av dessa ramverk är det endast 
Lithners [5] som är anpassat för kategorisering av godtyckligt 
valda uppgifter. Vidare möjliggör ramverket en kategorisering 
med avseende på uppgifters krav på uppvisande, snarare än 
potential för utveckling, av kreativa matematiska 
lösningsstrategier. Därmed utgör ramverket en lämplig 
teorigrund och analysmetod för den aktuella studien.  

Enligt Lithner [5] är det studentens matematiska 
kompetenser som ligger till grund för tankeprocessen och 
därmed också för vilka lösningstrategier studenten har tillgång 
till under lösningsprocessen av en matematisk uppgift. Inom 
ramverket knyts kreativa matematiska lösningsstrategier till 
högre nivåer av matematisk kompetens, vilka inte alltid krävs 
för att lösa en uppgift. I detta ramverk kategoriseras därför  
matematiska lösningsstrategier i två huvudkategorier: imitativa 
lösningsstrategier (IR) och kreativa matematiska 
lösningsstrategier3 (CR). Förmågan att föra IR skapas då 
studenten lär sig utantill och mängdtränar på uppgifter som kan, 
ofta på ett procedurellt sätt, lösas utan krav på förståelse för den 
bakomliggande matematiken. CR definieras av att de är för 
individen nyskapande, tydligt förankrade i matematisk grund 
och att nivån på lösningsstrategin ligger i paritet med lämpliga 
minimikrav med hänsyn till individens tidigare erfarenheter av 
matematik.  Lithner skiljer på globala (GCR) och lokala 
kreativa matematiska lösningsstrategier (LCR). De senare  
definieras av att kreativiteten endast krävs i en del av uppgiften. 

 
3 I Lithners [5] beskrivning av ramverket används begreppen imitativa 

respektive kreativa matematiska resonemang. I denna artikel väljer vi att följa 
Sidenvalls formuleringar ”imitativa lösningsstrategier” respektive ”kreativa 
matematiska lösningsstrategier”, vilka bättre fångar innebörden utifrån svensk 
semantik [4].   

Att finna CR kan vara utmanande, särskilt om studenten sällan 
fått träna på att söka sådana. Det är dock värt att notera att en 
uppgift som kräver denna typ av lösningsstrategi inte tvunget är 
svår, eftersom även grundläggande strategier kan vara kreativa. 
Att på egen hand arbeta med inledande uppgifter utifrån en helt 
ny definition är ett exempel på detta. 

III. FORSKNINGSFRÅGA 
I vilken utsträckning krävs det att studenter klarar av att lösa 

uppgifter som, i relation till de lärandeerfarenheter som 
erbjudits i det obligatoriska kursmaterialet,  blivit klassificerade 
som CR-uppgifter för att nå godkänt på tentamina i den 
inledande kursen Matematisk problemlösning? 

IV. METOD 

A. Tentamen 
Det finns tre olika examinationsmoment i den aktuella 

kursen: en inlämningsuppgift som fokuserar studieteknik i 
matematik (0,5hp), samt en seminarieuppgift (1,5 hp) och en 
traditionell salstentamen som båda fokuserar matematisk 
problemlösning (2,5 hp). 

Tentamen är uppdelad i två delar, en del med flervalsfrågor 
och en del med frågor som kräver fullständiga lösningar. Det 
finns sju flervalsfrågor med tre alternativ. Studenterna vet att 
det finns minst ett och maximalt två korrekta alternativ på var 
och en av dessa frågor. Varje korrekt besvarad flervalsfråga ger 
1 poäng och för att få full poäng på en uppgift måste studenterna 
placerat samtliga kryss korrekt. Om studenterna gjort en korrekt 
markering och en felaktig får studenten noll poäng.4 Om 
studenterna, på en uppgift med två korrekta svar, endast angivit 
ett svar och det svaret är ett av de korrekta svaren så erhåller 
studenterna 0,5 poäng. På tentamen finns även fyra uppgifter 
med krav på fullständiga lösningar. Studenterna ska lösa två, 
och endast två, av dessa och de får själva välja vilka. Varje 
korrekt löst uppgift på denna del av tentamen ger 2 poäng. Det 
krävs 5,5 poäng (50%) för att få godkänt på tentamen. Studenter 
kan endast få godkänt eller underkänt på samtliga 
examinationsmoment.  

B. Urval och datainsamling 
Den aktuella kursen har haft sitt nuvarande upplägg i tre år. 

Dataunderlaget består av samtliga nio tentamina, varav tre är 
ordinarie tentamina och sex är omtentamina. Det är värt att 
notera att det enbart är frågeformuleringar, inte insamlade 
studentlösningar, som utgör dataunderlaget.  

C. Litteratur som referens för studenters 
lärandeerfarenheter 
Det är omöjligt att utreda varje students livslånga unika 

lärandeerfarenhet i matematik. Varje representation kommer 
med nödvändighet att vara en förenkling därav. I denna studie 
valdes, i linje med tidigare liknande studier, kursens 

4 Avsikten med denna poängfördelning är att uppmuntra studenter till att 
kontrollera sina svar och öka sin medvetenhet om vad de kan respektive inte 
kan. 
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obligatoriska kursmaterial som referens för studenters 
matematiska lärandeerfarenheter inför tentamen. Samtliga 
studenter i kursen haft tillgång till detta material, vilket skapar 
en gemensam utgångspunkt. Med kursmaterial avses 
obligatorisk litteratur, inklusive föreläsningsanteckningar, och 
rekommenderade uppgifter.  Även tidigare tentamensuppgifter 
ingår som referens.  

D. Analysförfarande 
Centrala utgångspunkter 

Idén med det valda ramverkets analysförfarande är att 
fastställa om det är möjligt för studenter att lösa 
tentamensuppgifterna genom att enbart använda IR [4]. För att 
en uppgift ska klassificeras som en IR-uppgift ska studenterna 
ha mött lösningsstrategin, eller den fakta, som leder fram till 
lösningen av tentamensuppgiften vid minst tre gånger i 
kursmaterialet. Studenterna behöver inte nödvändligtvis ha 
mött en näst intill identisk uppgift tre gånger förut. Det räcker 
att de vid upprepade tillfällen mött uppgifter, exempel eller 
fakta som påminner om, och som av studenten rimligtvis kan 
relateras till, den aktuella tentamensuppgiften och dess 
lösningsstrategi för att den ska bedömas som en IR-uppgift.  

För att avgöra huruvida det är rimligt för studenten att göra 
en koppling mellan kursmaterialet och tentamensuppgiften 
studeras sex uppgiftsvariabler som betraktats som betydande i 
detta avseende [29]. Dessa variabler, och nyckelfrågor i 
analysen av dem, finns i korthet presenterade nedan (fritt 
översatt från Mattsson [30]). Uppgiften – Har studenten mött 
uppgiften samt algoritmen eller den fakta som leder fram till en 
lösning i kursmaterialet? Explicit information om situationen – 
Liknar de matematiska komponenterna i tentamensuppgiften 
matematiska komponenter tidigare mötta i kursuppgifter, som 
kan lösas med aktuell fakta eller algoritm? Är det rimligt att tro 
att likheten agerar som en trigger för en specifik 
lösningsstrategi? Representationer – Medför 
tentamensuppgiftens representation att det går att göra 
kopplingar till matematiska komponenter som återfinns i 
tidigare mötta uppgifter? Språkliga egenskaper – Innehåller 
formuleringen av tentamensuppgiften nyckelord eller 
ordalydelser som kan agera ledning till lösning? Explicit 
formulerade ledningar – Ger examinationsuppgiften ledning 
om någon specifik lösningsstrategi? Svarsformatet – Ger 
tentamensuppgiftens efterfrågade svarsformat information om 
kopplingar till tidigare mötta uppgifter?  
 
Analysens fem steg 

För var och en av tentamens(del)uppgifterna följer 
analysförfarandet fem steg:    

i. Analys av tentamensuppgiften – Svar och lösning 
Identifiering av möjliga lösningar, till tentamens-
uppgiften, som endast kräver IR.  

ii. Analys av tentamensuppgiften – Annan uppgifts-
karakteristik 
Beskrivning av tentamensuppgiften med avseende på 
de sex uppgiftsvariablerna. 

iii. Analys av kursmaterialet – Svar och lösning 
a) Sökning i kursmaterialet efter såväl uppgifter som 

exempel som kan lösas med samma 

lösninsgstrategi eller svar som tentamens-
uppgiften. 

b) Sökning efter regler, satser, bevis, fakta eller 
andra matematiska komponenter, i kurs-
materialets teoriavsnitt, som inkluderar 
lösningsstrategin eller svaret.   

iv. Analys av kursmaterialet – Annan uppgifts-
karakteristik 
a) Sökning efter uppgifter och exempel i 

kursmaterialet som liknar tentamensuppgiften 
med avseende på i steg ii identifierade 
uppgiftsvariabler. 

b) Sökning efter information, i kursmaterialets 
teoriavsnitt, som verkar nära relaterat till 
tentamensuppgiften med avseende på i steg ii 
identifierade uppgiftsvariabler. 

v. Slutsats om och argumentation för en krävd 
resonemangstyp. 

E. Exempel på klassificering av uppgifter i denna studie 
Uppgift 1: Exempel på uppgift som endast kräver IR 

Uppgiftsformulering:  
Lös olikheten ξݔ + 2  ݔ3 െ 2. 
 

Uppgiftsanalys: i) Analys av tentamensuppgiften – Svar och 
lösning. Rottuttrycket ger en begränsning på x. När HL är 
negativt är olikheten alltid uppfylld på grund av att VL aldrig 
är negativt. Detta ger en delmängd till lösningen. Genom att 
kvadrera båda led och lösa olikheten får man sedan ytterligare 
en delmängd. Tillsammans ger dessa delmängder hela 
lösningen.  ii) Analys av tentamensuppgiften – Annan 
uppgiftskarakteristik. Uppgiften – Uppgiften är att lösa en 
rotolikhet. Explicit information om situationen – Det ges 
information om att det är en olikhet som ska lösas.  
Representationer – Uppgiften innehåller en olikhet formulerad 
med symbol. Språkliga egenskaper – Saknas. Explicit 
formulerade ledningar – Saknas. Svarsformatet – Fullständig 
redovisning krävs. iii) Analys av kursmaterialet – Svar och 
lösning  Ett  exempel som kan lösas med samma metod finns 
beskivet i kursmaterialet. iv) Analys av kursmaterialet – Annan 
uppgiftskarakteristik. Ett exempel som kan lösas med en 
liknande metod finns beskivet i kursmaterialet. En 
övningsuppgift som behandlar en mer komplex rotolikhet finns 
bland de rekommenderade uppgifterna. v) Slutsats om och 
argumentation för en krävd resonemangstyp Sammantaget 
finns rotolikheter av samma eller liknande typ behandlade i 
kursmaterialet. Det är tillräckligt för att uppgiftstypen anses 
kunna lösas med endast imitativa lösningsstrategier.  
 
Uppgift 2: Exempel på uppgift som kräver LCR  

Uppgiftsformulering:  
Låt A, B och C vara mängder. Bilda mängden 

ܣ))ܦ  (ܤ ת (ܥ  ܣ) ת  .(ܤ
I vilken eller vilka av figurerna nedan är det skuggade området 

en delmängd till D?  
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Uppgiftsanalys: i) Analys av tentamensuppgiften – Svar och 

lösning. Utifrån en sekvens av Venndiagram kan mängden  D 
illustreras i ett Venndiagram. Detta Venndiagram kan jämföras 
med de som kan skapas utifrån bild a-c. ii) Analys av 
tentamensuppgiften – Annan uppgiftskarakteristik. Uppgiften - 
Uppgiften går ut på att avgöra vilket eller vilka Eulerdiagram 
som beskriver en delmängd till den givna mängden. Explicit 
information om situationen - De matematiska komponenterna 
beskrivs i en ren matematisk kontext och med ett symboluttryck 
för en sammansatt mängd samt med tre Eulerdiagram med 
förmarkerade områden.  Representationer - Den givna 
mängden representeras genom ett symboluttryck som 
inkluderats i texten. Svarsalternativen anges i Eulerdiagram. 
Språkliga egenskaper – Uppgiften innehåller enbart begreppet 
mängder. Explicit formulerade ledningar - Saknas. 
Svarsformatet - Svaret ska anges i form av kryss som markerar 
vilket eller vilka svarsalternativ som är korrekta. iii) Analys av 
kursmaterialet – Svar och lösning. Det finns en uppgift i 
kursmaterialet som manar till att i ett Venndiagram markera en 
mängd som angivits med ett symboluttryck. iv) Analys av 
kursmaterialet – Annan uppgiftskarakteristik. I kursmaterialet 
finns fler än tre uppgifter som manar till att teckna ett uttryck 
för ett givet område markerat i ett Venndiagram. Denna 
lösningsstrategi betraktas därmed som känd för studenterna, 
men den löser inte den aktuella uppgiften fullt ut. En liknande 
uppgift finns i kursmaterialet, men i den senare uppgiften utgår 
man från ett Venndiagram och undersöker vilka delmängder 
som är tomma. Lösniningsstrategin omfattar även tolkningar 
mellan Euler- och Venndiagram. Det finns inga uppgifter i 
kursmaterialet som berör detta. v) Slutsats om och 
argumentation för en krävd resonemangstyp. Uppgiften att i ett 
Venndiagram markera en med symboluttryck given mängd 
återfinns vid upprepade tillfällen i kursmaterialet. Momentet 
kräver därmed endast IR. Momentet som rör tolkningen av 
Eulerdiagram i relation till Venndiagram återfinns inte i 
kursmaterialet. Den delen av lösningen kräver därmed CR.  
Sammantaget innebär det att uppgiften klassificeras som en 
LCR uppgift.  
 
Uppgift 3: Exempel på uppgift5 som kräver GCR  

Uppgiftsformulering:  
En sats G säges vara en generalisering av sats S om S kan 
betraktas som ett specialfall av G. Har man bevisat G kan man 
alltså betrakta S som sann utan ett bevis. Man kan visa att satsen 
S: ”Om c är ett udda heltal så har ekvationen ݔଶ + ݔ + ܿ = 0 
inga heltalslösningar.” är sann. Vilken eller vilka av 
nedanstående satser, vilka är sanna, kan betraktas som en 
generalisering av S?  
(a) Om c är ett positivt udda heltal, så har ekvationen               
ଶݔ + ݔ + ܿ = 0 inga heltalslösningar.  

 
5 Uppgiftsformuleringen baseras på ett exempel ur kursboken 

Problemlösningens grunder: matematisk metodik av Henrik Petersson [31]. 

(b) Om c är ett udda heltal, så saknar ekvationen    
ଶݔ  + ݔ + ܿ = 0 rationella rötter. 
 (c) Om a, b, och c är udda heltal så saknar ekvationen  
ଶݔܽ  + ݔܾ + ܿ = 0 heltalslösningar. 

Uppgiftsanalys: i) Analys av tentamensuppgiften – Svar och 
lösning. Uppgiften löses genom att i för- respektive eftersatsen 
till de olika svarsalternativen identifiera vad som förändrats 
jämfört med det givna påståendet, för att därutifrån kunna dra 
slutsats om huruvida de givna alternativen är generaliseringar 
av det givna påståendet eller ej. ii) Analys av 
tentamensuppgiften – Annan uppgiftskarakteristik. Uppgiften – 
Uppgiften går ut på att avgöra huruvida olika påståenden är 
generaliseringar till ett givet påstående. Explicit information om 
situationen – De matematiska komponenterna beskrivs i en ren 
matematisk kontext.  Representationer – Matematiska 
påståenden formulerade i löpande text, som inkluderar 
ekvationer. Språkliga egenskaper – Saknas. Explicit 
formulerade ledningar – I uppgiften beskrivs vad en 
generalisering av en sats innebär, men explicita ledningar 
saknas. Svarsformatet – Svaret ska anges i form av kryss som 
markerar vilket eller vilka alternativ som är korrekta. iii) Analys 
av kursmaterialet – Svar och lösning. Uppgiftstypen har inte 
tidigare förekommit i kursmaterialet. iv) Analys av 
kursmaterialet – Annan uppgiftskarakteristik. I kursmaterialet 
finns det givna påståendet djupanalyserat med avseende på flera 
olika aspekter såsom centrala begrepp, formulering av 
omvändningen och generaliseringar respektive motexempel 
eller bevis därav. En annan rekommenderad uppgift manar till 
formulering av en generalisering, i ytterligare dimensioner, av 
ett givet påstående innehållande ett polynom.   v) Slutsats om 
och argumentation för en krävd resonemangstyp. 
Lösningsstrategin finns bara beskriven på ett ställe i 
kursmaterialet. Informationen är där utspridd och insprängd i en 
fyllig text där bevis blandas med generaliseringsförslag. Den 
närbesläktade uppgiften generaliseras ej med avseende på 
samma aspekter som tas upp i den aktuella tentamensuppgiften. 
Sammanfattningsvis klassificeras uppgiften som GCR. 

V. RESULTAT OCH DISKUSSION 

A. Resultat 
Resultatet i Tabell I visar att det krävs att studenter klarar av 
att lösa uppgifter klassificerade som CR-uppgifter för att nå 
godkänt på var och en av tentamina i den aktuella kursen. Det 
skiljer den här studiens resultat från andra studiers resultat 
gällande krav på CR på examinationer [15] [16]. De i denna 
studie granskade tentamina kräver att studenter erhåller 
åtminstone en fjärdedel av sina poäng för godkäntnivån på CR-
uppgifter. Det finns dock en spridning av detta minikrav mellan 
olika tentamina, där det högsta minikravet ligger på drygt tre 
femtedelar av poängen för godkänt tentamensresultat.  

I nedanstående sammanställning skiljs inte LCR-uppgifter 
från GCR-uppgifter. En mer detaljerad granskning visar dock 
att det på tre av nio tentamina endast krävs poäng på IR- och 
LCR-uppgifter för att nå godkäntnivån. Kraven på CR på dessa 
tentaminas kan alltså betraktas som lägre än på övriga sex 
tentamina.  
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Lägsta antal poäng (andel poäng av godkäntnivå) som utgörs 
av CR-uppgifter på tentamina 
Medel Min Max 
2,4 (44%) 1,5 (27%) 3,5 (63%) 

Tabell I. Lägsta poängkrav på CR-uppgifter för att nå godkänt 
på tentamina.   
  

Resultatet i Tabell II visar antal poäng, respektive andel 
poäng av maximal tentamenspoäng,  som delats ut på samtliga 
tentamina fördelade över det krav på lösningsstrategi som 
poängen relateras till. Tabellen visar även data fördelade med 
avseende på vilken del av tentamen de olika uppgiftstyperna 
förekommer. Resultatet pekar på att det finns långt fler poäng 
fördelade på GCR-uppgifter jämfört med såväl LCR-uppgifter 
som IR-uppgifter. Det gäller för del 1 med flervalsuppgifter, 
men i synnerhet för del 2 som innehåller uppgifter där 
fullständiga lösningsförslag ska redovisas. I den aktuella kursen 
får studenter själva välja vilka två av fyra erbjudna 
fritextuppgifter de ska lösa. I nedanstående sammanställning är 
resultatet beräknat på de uppgifter från del 2 som har lägst krav 
med avseende på de olika typerna av lösningsstrategi. Studenter 
har alltså erbjudits ytterligare 18 GCR-uppgifter, vilka inte 
finns medräknade i tabellen. 
 

Del på 
tentamen 

Antal poäng på samtliga tentamina fördelade 
över krav på lösningsstrategi (andel poäng av 

maximal tentamenspoäng) 
IR 

 
CR Tot. 

poäng LCR GCR 
Del 1 21,5 

(34%) 
10 (16%) 31,5 

(50%) 
63 

Del 2 6 (16%) 3,5 (10%) 26,5 
(74%) 

36 

Totalt 27,5 
(28%) 

13,5 (14%) 58 (59%) 99 

Tabell II. Antal tentamenspoäng fördelade över IR-, LCR- 
respektive GCR-uppgifter, samtliga tentamina inkluderade. 
 

B.  Lärdomar 
I den aktuella kursen har ansvariga lärare mycket fria händer 

i skapandet av och i utvecklingen av kursen. Det är kanske 
därför föga förvånande att denna studies resultat, i jämförelse 
med andra studieresultat, kan peka på en relativt hög andel CR-
uppgifter på kurstentamina.  Men kanske är det också det 
faktum att kursen skiljer sig från mer traditionella 
matematikkurser som gör den extra intressant att förhålla sig till 
i resonemang kring utveckling av praktiker med ökat fokus på 
CR. För det kan tänkas finnas lärdomar att dra från praktiker 
som utmanar det kända.  
 
Rimliga krav på CR 

Resultatet från denna studie pekar på att studenter har behövt 
lösa uppgifter bedömda som CR-uppgifter för att klara godkänt 

 
6 Vår erfarenhet från praktiken leder oss att tro att det är fullt rimligt att ha 

en högre andel CR-uppgifter på examinationsmoment som inte är organiserade  
som traditionella salstentor. I den aktuella kursen ingår ett examinerande 

på varje enskild tentamen i kursen. Som kursansvarig ger det 
viss tillfredställelse att ta del av ett sådant resultat. Ty, ju högre 
andel CR-uppgifter på tentamen desto större sannolikhet att 
studenter har tvingats använda högre matematisk förmågor 
under examinationen. Resultatet från denna studie pekar dock 
på en variation mellan olika tentamina, exempelvis med 
avseende på andelen godkäntpoäng som utgjordes av CR-
uppgifter. Som lägst krävdes att en fjärdedel av poängen för 
godkänt utgjordes av CR-uppgifter. Är det ett bra eller dåligt 
resultat? Det är svårt att inom forskningen finna resonemang 
kring hur stor andel av en examination6 som rimligtvis bör 
inkludera CR-krav. Men med tanke på att uppgifter som kräver 
CR ofta även kräver att studenter uppvisar viktiga IR skulle 
man kanske kunna tänka sig att tentamina enbart behöver 
innehålla CR-uppgifter. Risken med ett sådant resonemang, 
tror vi, är att nybörjarstudenterna utsätts för en orimlig 
lärandeomställning, jämfört med sin tidigare skolerfarenhet, 
vilket skulle kunna få effekten att studenter tappar tron på sina 
egna matematiska förmågor och därmed också tappar 
motivationen för lärande i ämnet. Vidare är det viktigt att även 
erkänna värdet av IR. Det gäller därför att finna en lagom nivå 
som samtidigt utmanar och stimulerar till utvecklingen av CR 
likväl som IR.   
Utifrån arbetet med den aktuella kursen upplever 

kursansvariga att det i nuläget skulle vara svårt att motivera än 
högre krav på CR än vad som redan krävs på kurstentamina. 
Studenter blir helt enkelt mycket stressade av att arbeta med 
uppgifter som de på förhand inte vet lösningen på. Det gäller 
redan i undervisningssituationer, men upplevelsen på tentamen 
är sannolikt än mer påfrestande Även om CR-kravet varierat 
från tentamen till tentamen så verkar alltså ”kritiska gränsen”, 
för den aktuella kursen, ur ett praktikerperspektiv ligga runt 
45% av poängen för godkänt. Det kanske inte låter som så högt 
krav, men vi bör ha i åtanke att när vi ger studenter en 
genomsnittstentamen på den aktuella kursen så möts studenten 
av en tentamen där drygt 76% av poängen utgörs av uppgifter 
som är CR-klassificerade. Visserligen ska studenter välja bort 
två av fritextuppgifterna, som oftast klassificeras som GCR, 
men intrycket kan ändå vara överväldigande för många 
studenter.  
Skulle vi istället rekommendera att märkbart sänka andelen 

CR-uppgifter på tentamina? Helst inte. Vi kan inte förvänta oss 
att studenter, som får godkänt på en kurs, lär sig andra 
strategier än de minimikrav vi genom våra examinationer 
kräver att de ska uppvisa. Ger vi övervägande IR-uppgifter på 
tentamen så kan vi inte garantera att studenter har förståelse för 
matematiken de examineras på. Det är alltså något varje lärare 
borde undvika, både för studentens framtids skull och för att 
kvalitetsäkra sin egen undervisning. Fler matematik-
examinationer borde därför, enligt oss,  innehålla en stor andel 
CR-uppgifter.  
Ibland möts vi av kollegor som menar att det skulle vara 

alldeles för svårt för studenter om det infördes (högre) CR-krav 
för att klara godkänt på tentamina. I detta sammanhang är de 
värt att påminna om att en CR-uppgift inte nödvändigtvis är att 
betrakta som en svår eller komplex uppgift. Det finns alltså 

problemlösningsseminarium där studenter i grupp arbetar med uppgifter som 
kräver CR i än högre grad än uppgifterna på tentamina. Det är dock värt att 
notera att gränsen för den examinationen ligger lägre än 50%. 
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utrymme för att ändra svårighetsnivåer på tentamina även med 
bibehållna andelskrav för CR-uppgifter på tentamina. Att i 
praktiken skapa sådana uppgifter kräver viss träning, men det 
går. Det är dock vår bestämda uppfattning att det är betydligt 
mer utmanande att konstruera en tentamina med (lagom höga) 
krav på CR jämfört med en tentamen av imitativ karaktär.  
Med granskningen av den aktuella kursen framkom det, inte 

helt förvånande, att det finns en stor variation bland de 
tentamensuppgifter som kategoriseras som GCR. Detta resultat 
går igen även i andra studier [30]. Vi bör därför vara försiktiga 
när vi jämför resultat gällande andelen krav på GCR från olika 
studier som använt detta ramverk. Två olika tentamina med 
lika andel krav på GCR i examinationerna kan skilja sig åt 
avsevärt vad det gäller nivån på och omfattningen av krävd 
GCR.  

     
Stödjande lärandemiljö 

Det är en kontinuerlig utmaning att hitta en balans mellan att 
utmana studenter att studera matematik på ett (för många) nytt 
sätt och att få dem att uppleva att de känner igen sig tillräckligt 
mycket för att ha ”fast mark under fötterna” och orkar arbeta 
vidare. Det krävs att vi lärare ger ett stöd som går utöver ren 
matematikundervisning. Det är en orsak till varför den aktuella 
kursen inte enbart fokuserar på matematisk problemlösning 
utan även lyfter studieteknik i, och attityder till, lärande i 
matematik samt frågor om matematik.  

I kursen ingår bland annat föreläsningar och diskussioner om 
matematiska konventioner, vad ett bevis är, vad en matematisk 
redovisning är och hur den skiljer sig från sättet att lösa ett 
matematiskt problem. Det ingår även undervisning om t.ex. vad 
ett matematiskt problem är, att det med nödvändighet tar tid att 
lösa problem, hur man kan börja angripa ett problem som vid 
en första genomläsning ser omöjlig ut, att man kan utveckla 
centrala matematiska problemlösningsförmågor [32] såväl som 
personliga förmågor viktiga för den yrkesverksamma 
civilingenjören [33] genom att arbeta med matematiska 
problem även om man inte klarar av att lösa uppgiften fullt ut. 
I undervisningen och under det examinerande gruppseminariet 
möter därför studenterna flera utmanande uppgifter, varav 
några inte förväntas kunna lösas av någon student. Det finns 
dock en strävan att det för godkäntnivå på tentamina även ingår 
uppgifter av CR-karaktär som ligger på en ”enklare” nivå.  
 
Gynnsamma utgångspunkter för införandet av CR i kurser 

Om undervisning med CR-fokus är att betrakta som en 
gynnsam väg för utveckling av högre matematiska förmågor 
kan man undra varför inte fler matematikkurser har detta som 
utgångspunkt. Det finns naturligtvis olika skäl till det.  En orsak 
kan vara lärares omedvetenhet om CR-uppgifters potential för 
utveckling av förståelse i matematik, särskilt för individer med 
svårighet i matematik [9]. En annan orsak kan vara att de 
förväntningar som skapas, med utgångspunkt i osynliga 
didaktiska kontrakt [34], mellan studenter och lärare bibehåller 
tidigare traditionella imitativt fokuserade kurskulturer. 
Ytterligare ett skäl kan vara att man som lärare inte vet var man 
kan börja i sin strävan efter att öka fokus på CR i sin 
undervisning. För dem av er följer här några tips. 

Utvecklingen av den aktuella matematikkursen påbörjades 
flera år innan kursen fick sin nuvarande form och 
vidareutvecklingen pågår fortfarande. Under årens lopp har 

kursansvariga identifierat olika faktorer som har upplevts 
underlättat införandet av ett CR-fokus i kursen. Nedan finns 
några av dessa angivna.  

a) Att vara två lärare, gärna med kompletterande 
kompetenser, som arbetar tillsammans ökar sannolikheten att 
finna olika infallsvinklar på rutinuppgifter och därmed skapa 
lämpliga CR-uppgifter.  

b) Att ha mod att arbeta för långsiktigt lärande i matematik 
istället för det kortsiktiga målet att ha hög genomströmning på 
en enskild kurs är centralt. Det är möjligt att 
genomströmningsgraden på kurserna till en början sjunker med 
införandet av ett CR-fokus. Som kursansvarig gäller det då att 
ha kraft och tålamod att stå emot eventuella yttre påtryckningar.  

c) Att ha god kännedom om kunskapsnivån hos den aktuella 
studentgruppen ökar sannolikheten att finna uppgifter som 
kräver en rimlig nivå av GCR.  

d) Att ha tydliga och höga förväntningar på att samtliga 
studenter kan lära sig att arbeta på ett sätt som främjar lärande 
av CR och att kontinuerligt kommunicera syftet med varför 
kursen fokuserar på just CR hjälper studenter att finna 
motivation till lärande. Denna faktor bör inte underskattas. 
Studenter som inte förstår värdet i det förändrade studiefokuset 
och som dessutom bara möter någon enstaka matematikkurs 
med tydligt CR-fokus riskerar att endast uppfatta kursen som 
”supersvår” och ”lurig” på ett negativt sätt.  

e) Att begränsa det matematiska innehållet och antal 
rekommenderade uppgifter frigör tid för studenten att tränga 
djupare in i ett färre antal områden och fokusera på 
utvecklingen av CR.  

f) Att skapa en stödjande lärmiljö med plats för samtal om 
personlig utveckling är avgörande för att en del studenter ska 
känna sig trygga nog att utveckla sitt lärande i en undervisning 
med fokus på CR. Många studenter uttrycker oro när deras 
tidgare lönsamma studieteknik, som ofta är effektiv för 
inlärning av IR, inte längre fungerar. Att blir bemött av en 
förstående lärare som erkänner att studenten går in i en 
förändringsprocess som är kännbar ger stöd mitt i utmaningen. 
Det är också viktigt att kontinuerligt uppmuntra studenterna och 
peka på de framsteg de gör, vilka inte alltid är ”mätbara” i antal 
avprickade bokuppgifter. 

g) Att formulera uppgifter som kräver CR tar tid och att ändra 
en hel kurs mot att i stort fokusera på CR tar än längre tid. Det 
kan därför vara en god idé att till en början införa CR i liten 
skala och att låta det få ta tid.  

h) Att ständigt vara nyfiken på sin egen kursutveckling bidrar 
till högre kvalitet på CR-fokuserad undervisning. I detta 
sammanhang kan nämnas att denna studie exempelvis har 
bidragit till att tydliggöra vad som är att betrakta som en CR- 
respektive IR-uppgift i kursen, att det ibland konstruerats IR-
uppgifter (se t.ex. Uppgift 1: Exempel på imitativ uppgift) när 
syftet egentligen var att erbjuda en CR-uppgift, att spridningen 
i nivå på GCR-uppgifter kan vara (alltför) stor och den relativt 
stora spridningen på IR-uppgifter från tentamen till tentamen. 
Denna återkoppling är central för att kunna förändra kursen och 
öka dess kvalitet. Men lika viktig är återkopplingen om resultat 
som pekar mot önskade effekter såsom att en stor del av 
uppgifterna på flervalsdelen av tentamen utgörs av uppgifter 
som kräver GCR och att vi i den aktuella kursen hittills nått vår 
stävan i att det faktiskt krävts att studenter löst CR-uppgifter för 
att kunna få godkänt på tentamen.   
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C. Reliabilitet och validitet 
Analysprocessen har utförts av två granskare oberoende av 
varandra. En av granskarna är tillika kursansvarig medan den 
andra inte har någon anknytning till kursen. Resultaten från 
analysprocessen har jämförts och i de få fall där utfallen inte 
stämt överens har det i samförstånd beslutats om en viss 
klassificering. Samstämmigheten i alla övriga fall av 
klassificeringen stärker studiens realiabilitet.    

I denna studie används kursmaterialet som referens för 
studenters lärandeerfarenheter i matematik. Även om det finns 
goda skäl för detta så är det ändå en förenkling av 
erfarenheterna. Det går alltså inte att utifrån studieresultatet 
uttala sig om enskilda studenters resonemang under tentamen. 
Detta påverkar validiteten negativt. Det ramverk som används i 
kategoriseringen har dock i forskning om uppgifter på 
gymnasienivå visat sig vara valitt, då ramverket i hög grad 
fångar upp karakteristiken i de resonemang som gymnasielever 
som löser uppgifterna faktiskt använder sig av [13].  Det verkar 
rimligt att tro att det även skulle kunna gälla vid en nybörjarkurs 
i matematik på högskolan.  

D. Framåtblick 
Syftet med den aktuella matematikkursen är att stimulera 

utvecklingen av CR, vilka kräver att studenten arbetar mot en 
förståelse för matematiken som ligger bortom IR. Det finns 
många samstämmiga studier som talar för en sådan förändring 
i svensk matematikutbildning [35]. Det är också rimligt att tro 
att vi med ett sådant undervisningsfokus kan utmana 
ingenjörsstudenters uppfattning av matematik som en 
prodedurell verksamhet [36] – en syn som kan utgöra ett hinder 
för lösning av icke-imitativa uppgifter [37]. Huruvida den 
aktuella kursens tentamina verkligen bidrar till att påverka 
studenters arbetssätt och lärande, under kursens gång liksom 
efter kursens avslut, kvarstår att undersökas. Utfallet av en 
sådan studie påverkas dock troligtvis en hel del av huruvida det 
krävs CR för att få godkänt på kommande matematikkurser. 
Att möjliggöra en reell skillnad i studenters lärmiljö genom att 
fokusera undervisning och lärande mot CR tror vi kräver flera 
års konsekvent arbete för studenten. Just därför anser vi det 
viktigt att inleda detta arbete redan i en introduktionskurs i 
matematik.  
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Abstract - Many technologies have been used in education. Such 
technologies fall under three main types: learning management 
systems; education data mining; and AI-enabled technologies. 
This report focuses on the use of robotics in interactive 
education. Over the past few years, interest in utilization of 
robotics in education has increased. Multiple attempts have been 
made, globally, in order to introduce robotics in education. Our 
report reveals that robotics have been used in education either in 
front scene acting as a teacher or in back scene supporting the 
teaching process. Our report also reveals that robotics are able to 
address unsolved educational issues such as achievement gaps 
and teachers gaps, in addition to the assistance it provides in 
some specific use cases. Further research efforts are indeed 
required to fully understand the exact role, current and future, 
or robotics in education. The report also introduce some 
challenges in using robotics in education e.g., Communication 
breakdowns, navigation capabilities, and the feeling of remote 
students. 

Index Terms Keywords – AI, education, technology, robotics  

I. INTRODUCTION 
The 2030’s Sustainable Development Goals (SDG) postulates 
an international scheme for dignity, peace and prosperity for 
people and the planet, now and in the future [14]. Since its 
start in 2015, countries are translating this shared vision into 
national development plans and strategies. The SDG includes 
17 Sustainable Development Goals; goals number 4 is 
“Ensure inclusive and equitable quality education and 
promote lifelong learning opportunities for all”. That also 
includes, completely free primary and secondary education, 
access to updated education facilities, and instruction from 
competent teachers. During the past three years, expectedly, 
certain countries have had harder time meeting these goals 
than others. The UN report indicated that more than half of 
children and adolescents are not achieving minimum 
proficiency in reading and mathematics. Added to that, the 
report also indicates that more trained teachers are needed for 
quality education. See below table: 

Table 1 
Percentage of trained teachers needed 

Trained teachers % 85% 71% 61% 

Where Worldwide Sothern Asia Sub-Saharan 
Africa 

 
To meet the UN aforementioned SDG, the world needs more 
qualified teachers. An estimated number of around 20 million 

primary and secondary school teachers needs to be added to 
the workforce, while also finding replacements for 
approximately 48 million expected to leave in the next 13 
years due to retirement, the end of a temporary contract, or the 
desire to pursue a different profession with better pay or better 
working conditions. 
It is rather appealing to investigate how the use of an AI-
enabled could help addressing the teachers’ gap. The, AI-
enabled, robot teacher would not need days off and would 
never be late to work. Administrators could upload any 
changes to curricula across an entire fleet of robot teachers, 
and the systems would never make mistakes. Added to that, 
when programmed appropriately, they also would not 
demonstrate any biases toward students based on gender, race 
or socio-economic status. Anthony Seldon, a British education 
expert, made a strong statement at the British Science Festival 
in September 2017 that Robots will replace teachers by 2027 
[9]. Additionally, [7] reported that blended or hybrid learning 
that combines face-to-face and online learning, is the most 
promising approach for higher education making teaching and 
resource allocation more efficient. Also, [7] suggest that social 
robotic telepresence systems (SRTSs) offer advantages over 
traditionally used videoconferencing, including affordances 
for fostering students’ embodiment in the classroom, their 
feelings of belonging and trust, and their ability to contribute 
ideas in authentic ways. These advances in technologies make 
it possible for new models for hybrid education that support 
social interactions so that the learners can study in different 
locations and times through collaborative distance learning. 
This explains why the number of universities using such type 
of blended education is on the rise [16]. 
On the other hand, the unique teaching skills make this 
position different from other jobs, as far as the risk of 
automation is concerned. That is, students learn differently, 
and a good teacher must attempt to deliver lessons in a way 
that resonates well with every student in the classroom. 
Furthermore, some students may have behavioral or 
psychological problems that inhibit or complicate the learning 
process. Teachers must be able to steer these hurdles, while 
satisfying curriculum requirements. The job, of a teacher, 
requires that teachers have extraordinary attitudes of empathy, 
grit, and organization.  
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II. OBJECTIVE 

We start from the belief that education could be improved by 
new technologies, such as robotics. When fully exploiting 
their potentials, these new technologies, will change not only 
the ways we teach, but also how we learn, as well as how we 
conduct and administer the education process. Robotics could 
help address the challenge of how to connect mass production 
educational systems, to a personalized learning environment 
(which is a high-quality learning experience). That could be 
achieved via adaptive learning scenarios.  
Robots take different forms such as humanoid and 
telepresence robots. Despite its shape, research indicates that 
robotics technology is conceived to automate a substantial 
number of todays’ jobs, disrupting the global economy and 
leaving millions at the risk of unemployment. Experts have 
advocated that autonomous systems will replace humans in 
jobs for which humans are unsuited anyway e.g., jobs that are 
dull, dirty, or dangerous. We are witnessing that happening 
already. Robots clean nuclear disaster sites and work 
construction jobs.  
In this report, we seek to understand in which ways robotics 
could support and transform education? Such understanding 
to the role of robotics would enable us to designing and 
implementing robotics systems which could resolve some of 
our persistent and universal concerns in education. 
Additionally, it will enable us to utilize robotics to tailor and 
customize education to the needs of learners. 

III. TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Various technologies have been used to support education. 
From classification perspective, these are mainly three 
technologies: 1- Leaning management systems; 2- Educational 
Data Mining; & 3- AI-enabled e.g., robotics [1] [12] [15]. 

A. Learning Management Systems 

One of the technologies which has been successfully used in 
education is learning management systems (LMS). A LMS is 
an information system which is used for the purpose of 
administering documenting, reporting, and delivery of 
education. Indeed, the role of the LMS is dependent on the 
learning strategy of the university or academic institution 
using it. For example, LMS could be utilized to support 
education, to deliver lectures online, a general repository to 
store education assets, or a means to connect learns to 
educators. LMS’s are possibly used as well by enterprises. For 
enterprises, LMS’s are used to fulfill (online)training needs of 
the enterprise. It could, for example, be used to deliver online 
training to sales team who is usually in the field.  Via their 
reporting, LMS enable the monitor of learner progress and 

performance. Thereby, academic institutions using LMS are in 
a position to track various aspects of their programs.  
LMS also enable the personalization of the online education 
experience. Different learning paths or resources could be 
assigned for individual learners. Therefore, everyone gets the 
individualized online education they need based on their 
learning goals and various other criteria. Added to that, in 
order for it to be successful, LMS learners expect educational 
resources to be available on demand. After all, we live in the 
digital age, where information is always at our fingertips. 
LMS also allows us to deploy and track online education 
without geographical limitations. New tools promise to create 
a stronger learning community where members can build 
expertise and develop problem-solving skills [10]. As distance 
educators seek to improve the quality of online courses, they 
face the challenge of meeting the needs of a diverse 
population that is more mobile and technology-savvy than any 
previous generation [2]. Amongst the very successful ones are 
Moodle, Canvas, and Open edX. 
It is also worth noting that as in any social group, individuals 
participating in distance education must feel like they belong. 
This sense of belonging enables students to interact 
comfortably with peers as well as instructors. Emerging 
technologies that foster different forms of interaction may also 
affect the role of the instructor. Future instructor may have to 
be more of a partner in learning than a facilitator [12]. 

B. Educational Data Mining  

Learning Management System allows academic institutions to 
organize and store history of (big) data, all stored in one 
location. That indeed makes it rather easier to maintain and 
update learning assets. Additionally, some LMS’s have 
advanced features whereby the entire dataset is encrypted. 
Analyzing such accumulated big data falls under an area of 
research called educational data mining (EDM). That is, we 
use data mining techniques in order to explore patterns of 
progress, hurdles of education, profiling courses and 
instructors, etc. EDM is the development and use of methods 
to analyze and interpret the big data that comes from LMS and 
from school, college, or university administrative and 
management systems [11]. 

EDM enables us to detect deviation in education initiatives in 
order to determine if they are on target or require adjustments. 
The same as well applies to learners’ performance; individual 
and groups. EDM of LMS data allows us to analyze and 
evaluate individual and group progress. Data mining 
techniques such as association rule, k-means clustering, and 
decision trees are extensively used to address those issues. 
That means academic institutions relying on EDM can identify 
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patterns and trends, as well as portray those analytics in 
various visualizations styles. 

C. Artificial Intelligence 

The use of artificial intelligence (AI) in our daily life is 
exponentially increasing. According to 11 (p.14): “AI is a 
computer system that has been designed to interact with the 
world through capabilities e.g., visual perception & speech 
recognition, and intelligent behaviors e.g., assessing the 
available information and then taking the most sensible action 
to achieve a stated goal, that we would think of as essentially 
human”. 
Another definition of artificial intelligence stipulates that AI is 
a branch of science, which deals with helping machines to find 
out solutions to complex problems in a more human fashion. 
This generally involves borrowing characteristics from human 
intelligence and applying them as algorithms. Despite the tight 
association to computer science, AI is also associated many 
other important disciplines such as mathematics, psychology, 
cognition, biology and philosophy [4]. 
Artificial Intelligence is the science of making machines act 
intelligently. AI has no commonly accepted definitions. It 
could also be defined as the study of ideas that enable 
computers to be intelligent. Perhaps the most interesting 
definition was the slogan for the now nonoperational computer 
company, Thinking Machines, Inc., “making machines that 
will be proud of us” [13].  
The term AI is controversial, and has sparked ongoing 
philosophical debates on whether a machine can ever be 
intelligent. Accordingly, many researchers often label their 
work as “intelligent systems” or "knowledge-based systems” 
in an attempt to avoid the controversy surrounding the term AI 
[13]. 
Every day we witness new AI applications penetrating our life 
ranging from machine learning, robotics, and other forms of 
AI-enabled technologies. With the recent launch of OpenAI*, a 
non-profit artificial intelligence research company with an 
initial investment of $1B, we expect this acceleration to 
continue swiftly including, we predict, in the area of 
education.  
The application of artificial intelligence in education has been 
the subject of academic research for a number of years. AI has 
been used to support the development of adaptive learning 
environments that are flexible, inclusive, personalized, 
engaging, and effective. In other words, it has been used to 
unbox the “black box of learning”.  That is, AI can help us to 
see and understand the micro steps that learners go through in 
complex subjects such as chemistry, or the common 

 
* https://openai.com/about/  

misconceptions that arise to learners during the learning 
process. Such understanding can then be used by teachers 
[11]. 
The AI-enabled system that is designed to provide 
personalized feedback to students is able to achieve that 
objective via the use of three model types: 

- Pedagogy model: effective approaches to teaching 
e.g., assessment, feedback, productive failures, etc.; 

- Domain model: The subject being learned; & 
- Learner model: The student e.g., knowledge of the 

student, previous achievements, historical 
engagement record, etc.  

 

Figure 1. The AI-enabled system 
 
The advantages of adaptive learning environment are the 
ability to collect big data, which, could be analyzed and mined 
in order to improve the pedagogy and domain models. This 
process helps inform new ways to provide more efficient, 
personalized, and contextualized support, while also testing 
and refining our understanding of the processes of teaching 
and learning. 

IV. ROBOTICS 
The word “robot” was coined by the Czech novelist Karel 
Capek, in a 1920 play titled Rassum’s Universal Robots 
(RUR). Robot in Czech is a word for “worker or servant”. As 
defined by the Robot Institute of America (1979), a robot is a 
reprogrammable, multifunctional manipulator designed to 
move material, parts, tools or specialized devices through 
variable programmed motions for the performance of a variety 
of tasks. It is clear from the definition the tendency for robots 
to carry out routine tasks, far away from what we witness 
today such as AI-enabled robots that can talk, walk, think, and 
make decisions. In the past, robots used to carry out tasks that 
are repetitive, boring, stressful, or labor-intensive for humans 
e.g., welding robot. 

138



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, 
27 november – 28 november 2019 

 
More recently, robots have been defined as machines that 
gather information about its environment, via sensory, and 
uses that information to follow instructions and to do work. A 
robot is an electromechanical or bio-mechanical device that 
can perform repetitive or preprogramed tasks. A robot May act 
under the direct control of a human, such as the arm on a 
space shuttle, or under the control of a programmed computer 
[4]. 
Originally, robots have been accustomed to making too many 
things, where:  

- a human is at significant risk (nuclear, space, 
military);  

- the economics or menial nature of the application 
result in inefficient use of human workers (service 
industry, agriculture); or  

- for humanitarian uses where there is great risk 
(demining an area of land mines, urban search and 
rescue). 

Today’s utilization of robots span a long list of industries such 
as: agriculture; automotive; construction; health care including 
hospitals, patient-care, surgery , research, etc.; law 
enforcement including surveillance, patrol, etc.; 
manufacturing including wide range of industry 4.0 
applications; military; mining including excavation and 
exploration; transportation; and logistics including robots that 
manage warehouses. More recently, robots have been used in 
space and at home [4] [13]. 
Additionally, we started to see AI-enabled robots. AI-enabled 
robotics is the application of AI techniques to robots, such as: 
learning, planning, reasoning, problem solving, knowledge 
representation, and computer vision [13]. 
Although various applications of AI-enabled robots could 
reduce risks to a human life, many other applications seem to 
contest with human life. It is the “robots”, who have put 
people out of work [13]! A common interest in society is to 
investigate the impact of technology on humans. The impact 
of robots, however, is blurred. It is understandable to assess 
the value of janitorial robots, since they are filling a niche 
where it is hard to get human workers. However, the cultural 
implications of robotics in healthcare, education, etc. are not 
yet clear.  

V. ROBOTICS IN EDUCATION 
Robotics is used in education in a variety of ways and for a 
multitude of purposes. However, we only focus on that report 
on the use of robotics to support the education process. See 
our understanding and where we focus: 

- Robotics of education: here the objective is to 
robotize the education process, may be entirely. That 
is not what we intend to investigate.  

- Robotics in education (aka Robotics for education): 
here the idea is to utilize robotics in support of parts 
or procedures of the educational process, such as 
teaching. 

 
Analysts project the robotics in education market to 
reach USD 1.7B by 2023†. The scenarios on which robotics 
could be used in education are versatile, ranging from front-
scene to back-scene roles. See list below:  

I. Front-scene roles: here the robot is available in the 
classroom. This takes one of two scenarios:  

1) Teaching the students a normal course: here 
the robot directly teaches the students and track 
their progress, adapts the conversation, and 
provides insights; or 

2) Improving specific skills in a subject: here the 
robot is intended to teach with narrow scope. 
For example, robot could teach severely 
challenged students to develop speaking skills. 
In Japan, robots are on the way to help students 
to speak better English. English-speaking AI-
enabled robots will be helping out in 
approximately 500 Japanese classrooms from 
2019 as the country aims to improve its English 
language skills. The Education Ministry plans a 
pilot project costing around YEN 250M in order 
to improve Japanese students' weak oral and 
written English. Robots will check the 
pronunciation of each student's English, which 
is difficult for teachers to do. The initiative 
comes as a result of a change in the national 
curriculum in two years that will require 
children from the age of 10 to learn English. 
Japanese schools struggle to find qualified 
English teachers, in light of insufficient funds 
available to get and train (qualified) teachers. 
Japan claimed the world's first ever robot 
teacher back in 2009, called Saya, the robot was 
tested in a classroom of fifth and sixth graders in 
Tokyo. 

II. Back-scene roles: here the robot is not available in 
the classroom. This takes one of two scenarios: 

1) Teaching Support Role: here the AI-enabled 
robot does not do the teaching, but supports the 
teacher or professor. In USA, Ashok Goel, a 
computer science professor at Georgia 
Tech, taught an online course on AI. The 
approximate 300 students taking the course sent 
out thousands of questions via online 

 
† https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/educational-robot.asp  
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forum each semester. The sheer amount of 
messages overwhelmed the professor and his 8 
teaching assistants. He, therefore, decided to 
experiment inserting AI into the scene. With the 
support from both graduate students and IBM 
Watson technology, Goel built an AI 
chatbot that could field basic questions and 
relieve some of the burden on the human 
instructors. Named Jill Watson, the AI-enabled 
teaching assistant learn from previous forum 
data to help answer many routine, technical 
queries about the course, such as where 
people could find a certain video lesson or how 
they could organize meet-ups, etc. surprisingly, 
students had no idea Jill was an AI-enabled 
chatbot. Goel revealed the fact after the class 
final exam. The reaction was extremely positive 
from the students. Students nominated the AI 
bot to the outstanding TA award. On other 
occasions, the robot has been used to mark 
student assignments and sending out feedback to 
them.  

2) Personalization of adaptive content: here the 
role of the robot is to adapt the content based on 
the performance of the learner and provide 
lessons, activities and assignments for students 
based on where they are today. In a classroom 
where learners have different intellectual 
abilities and dispositions, teachers are met with 
the challenge of addressing each one’s 
individual needs and the rate at which they 
learns. The role of the robot in-here is to 
improve learning outcomes and implement 
solutions that will help all students succeed. 

3) Fostering the social-fabric: where online 
students exist in a course, it is indeed inevitable 
to make them feel as-in on campus. That is 
easier said than done. Therefore, use of 
telepresence robot in-here gives the online 
students the ability to feel as-if they were in 
class and hence enable them to be productive 
and constructive. Each year, millions of students 
miss considerable amounts of school time, 
causing significant educational and social 
issues. There exist a number of alternatives for 
addressing missed school such as home 
schooling, individualized tutoring, and online 
learning. However, the absence of cognitively 
stimulating educational experiences with peers 
can have serious effects on learners’ social and 

cognitive development. Telepresence robots are 
designed to provide communication and remote 
representation for human operators, making 
them a potentially powerful tool for expanding 
access to education. Telepresence robots have 
shown effectiveness at minimizing the effects of 
physical separation from the school environment 
[5].  

VI. ROBOTICS & THE TACKLING OF CHRONIC EDUCATION 
ISSUES 

We believe that robotics have the ability to address some of 
the chronic education issues. Those are: achievement gaps, 
teacher’s gaps, and some selective Use Case scenarios. 

- Achievement gaps: achievement gaps are one of the 
most critical education challenges. Such gap between 
those who achieve the most and those who achieve 
the least is a challenge that bothers teachers, program 
managers, administrators, and governments. The 
results of these achievement gap impact economy and 
the social well-being. The reasons behind the 
achievement gaps in different countries vary, but the 
fact remains that not all learners are achieving their 
potentials. Therefore, AI-enable robotics provide the 
adaptive learning environment and the support agent 
to enable various learners to go on their own pace 
(both high and low performing students).  

- Teachers’ gaps: AI-enabled robotic teachers have 
the ability to address the issue of teachers’ burnout. 
Reducing teachers’ workload will result in less stress 
over human teachers’ shoulders and hence less 
burnout. Looking at the UN teacher gap in numbers 
also reveals the need to utilize robotic teachers as 
such, huge gaps is impossible to fill all with human 
teachers soon. Worldwide, an acute teacher shortage 
is present. Whereby 33 countries do not currently, 
and will not have, enough teachers to provide every 
child with a primary education by 2030. In fact, the 
world will need to recruit 25.8 million school 
teachers to achieve this goal. This is a challenge 
which could be address via AI-enabled robotic 
teachers [14]. 

- Selective Use Cases: the use of telepresence robotics 
could presume students with special needs. Use cases 
here are: students with long-term illness or 
disabilities, students with behavioral issues, and those 
students who are on distance say due to personal or 
professional reasons during the course [5].  

140



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, 
27 november – 28 november 2019 

 
VII. PROJECTING WHO WINS THE RACE IN THE LENS OF 

SOCIOMATERIALITY 
In this section, we try to understand the relationship between 
education, including teachers (aka social) and robotics (aka 
technical). We elaborate our understanding in light of 
sociomateriality theoretical foundation. That is, In the field of 
information systems, sociomateriality stands as a symbol for 
the interest in the social and the technical, and how they are 
intertwined. The research on sociomateriality takes two broad 
perspectives: a. the social and the material exist as separate 
and self-contained entities, but interact with each other; b. the 
social and the material are indivisible [3].  
On the other hand, [6] explained that technological objects 
(technology) are shaped by the activities of humans (teachers), 
and technology objects e.g., robotics, are in turn shaped by 
human activities. However, separation of existence between 
the two is assumed. The underlying assumption here is to 
make best use of social (teachers) and best use of material 
(robotics), which leads to new levels of performability in 
education. 
A key pillar of sociomateriality is that the relationship 
between the social and the material is in a constant state of 
emergence and that stability is only achieved momentarily. 
Therefore, empirical studies are required constantly in order to 
investigate the relationship between education/humans and 
robotics. 
Another dimension to clarify here is the performability. By 
performability we mean the possibilities that are facilitated by 
the technology which drive new education possibilities. In that 
perspective, we foresee that the performability of the material 
will affect the socio-based scenarios which entails both new 
possibilities and new hindrances.   
In our digitalized life, we constantly collect data  for further 
analytics via machine learning algorithms. We then make 
decisions based on the models which we infer from the data. 
In that sense, machine learning algorithms – running on top of 
big data - produce experience that could be different from how 
we lived and made decisions in the past. Accordingly, 
technologies (byproduct of earlier social and material 
entanglements) have always constrained, as well as afforded, 
new opportunities [3]. In light of that, technologically enabled 
opportunities are not granted, but are performed. The key 
question to ask here is “do we want to live in a world that is 
totally run by algorithms? And taught by robotics? Examining 
these questions on the power by technology and social and 
their entanglements for the society at large and the academic 
institutions raises yet another dimensions, namely the ethical 
and social responsibility. 
We, therefore, adopt the proposition that neither the social 
(humans) nor the material (robotics) will win the race. But, 

they need to be working in symbiosis type of relationship in 
order to harvest synergetic performability. Accordingly, 
indeed the race to better education is enriched with both 
enhancing each other’s. 

VIII. CHALLENGES  
Use of robotics in education brings a list of challenges, as 
much as it brings value. One of the principal challenges is to 
maintain high quality audio and video connectivity for all 
participants remote and in class. Communication breakdowns 
make it hard to have a smooth conversation regarding in 
classroom activities. Added to that, there exists the challenge 
of how remote students can feel included as regular students 
instead of as observers/outsiders. Another technical challenge 
is related to the manipulation e.g., navigation capabilities of 
the robotics. That is, the insufficient manipulation capabilities 
makes it difficult for students to actively engage in many class 
activities, which makes the remote students feel like an 
observer more than a student. 
Added, the model for hybrid education supports hybrid 
learners’ synchronous online attendance of face-to-face 
courses with other students which are physically present on-
campus in a classroom [7].  But the hybrid model poses 
several challenges; one is the students’ ability to establish 
social belonging, that requires social presence, which has been 
shown to be critical to course satisfaction, students’ 
engagement and hence learning outcomes [7]. Therefore, ways 
to increase social belonging within synchronous hybrid 
learning models are highlighted in research today and 
researchers have begun to examine a new mobile technology: 
social robotic telepresence systems (SRTS), such as the 
Double and Kubi robots, and their ability to foster social 
interaction between individuals [8]. Finally, teachers’ 
competencies of affording activities which enhance 
collaboration and inclusion via design of teaching and 
eLearning activities that overcome technological aspects of 
telepresence, is another challenge.  

IX. CONCLUSION 
Education has been using technology for quite a while, mainly 
three types: learning management systems, educational data 
mining, and AI-enabled technologies. The report focused on 
the use of AI-enabled robotics in education which reveals that 
there exist a need to use robotics in education to fill-in 
teacher/instructor gap. Robotics in education have been used 
either in front or back-scenes. We have explained how 
robotics could help address chronic educational issues such as 
achievement gaps and teachers’ gaps. We, however, strongly 
feel that the area of robotics use in education deserve further 
investigation in the future. Since education is a delicate 
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environment, use of robotics is still a novel technology; more 
research is also needed to understand how students respond to 
the inclusion of robotics in the classroom. Technical, 
educational and social challenges arise and indeed require 
further research on the use of robotics in education, and 
specifically in classrooms. 
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Abstract— In this paper, the roles of digital technologies as 

Virtual Reality (VR), and Augmented Reality (AR), are discussed 
to explore how biotechnology engineering students develop their 
spatial ability in organic chemistry. We have, through 
stereochemistry workshops, followed how students, in specific, 
visualise and rotate molecular representations and how the use of 
digital tools influences the students’ interest. 
 

Index Terms— Spatial ability, Visualisation, Virtual reality, 
Augmented reality, Organic chemistry, Lewis structures, 
Biotechnology engineering students  
 

I. INTRODUCTION 
igitalisation is an important part of higher education today, 
where different tools and technologies have been applied 

to both enhance cognitive thinking and affective learning, e.g., 
engagement and interest. For example, British undergraduate 
chemistry students have used Snapchat, a social media 
platform, to share media and network with others, thus 
enhancing engagement with chemistry [1]. Other British 
undergraduate students made chemistry videos on YouTube for 
outreach to inform and engage people in chemistry [2]. In this 
paper, we will discuss how two different digital tools, i.e., 
Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR), can be 
applied to enhance affective and cognitive learning in organic 
chemistry.  
 In our project, the cognitive aspect of learning relates to 
spatial ability, that is, the mental move between 2D and 3D 
representations when visualising representations of atoms, 
molecules, and reaction mechanisms [3, 4]. Organic chemistry 
students have to practice this representational competence with 
molecular models. To fully understand how molecules react, 
the 3D visualisations are fundamental, not only working with 
2D representations. So far, the work with 3D representations is 
often done with plastic ball-and-sticks [5]. Here, we wanted to 
add two digital tools to give the students additional possibilities 
to experience and visualise the 3D representations of molecules 
and reaction mechanisms.  
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 In a theoretical framework presented by Buckley and 
colleagues [6], spatial ability is divided into several spatial 
factors, and they claim that the visualisation factor is closely 
correlated to spatial ability. Therefore, we wanted the students 
to practice their visualisation ability with an aim to improve 
their spatial ability. Rotation, i.e., how students rotate molecular 
structures, is a spatial factor possible to explore thorugh VR and 
AR.   
 The affective aspect of learning is in this study connected to 
students’ interest. The framework of situational and individual 
interest [7] have been applied to explore if students are 
influenced by the situation, in this case, the use of VR and AR 
in workshops to visualise chemistry, or if interest is only 
internal and individual.  
 The digital tools studied in this project is “Chemistry 
WebVR” (VR) and “HoloLens” (AR). Advantages with the VR 
technology is the availability since a smartphone easily can be 
converted into a VR headset [8], basically allowing anyone 
anywhere to use it. The AR technology is much more elaborate 
and technically demanding. However, the multiple sensory 
modalities makes AR interesting to study further [9, 10].  
 These immersive technologies have previously shown to 
increase students’ interest [11], and in a collaboration with a 
Swedish ed-tech company, EduChemVR (www.educhem-
vr.com), VR applications with 3D visualisations of 
stereochemistry and reaction mechanisms have been developed 
and used in a university organic chemistry course.  
 The aim of this on-going project is to explore how 
biotechnology engineering students develop their spatial 
ability, how the students value digital tools as VR and AR, and 
how these tools can influence students’ interest and learning. 

 

II. METHODOLOGY 
Through stereochemistry workshops, 40 engineering 

students (in year 2018 and 2019) practiced their spatial ability 
using plastic ball-and-stick models, VR, and AR, see Figure 1. 
They studied 3D objects of organic molecules, and were asked 
to draw 2D Lewis structures. We collected data through two 
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questionnaires, one on VR and one on AR, and notes of their 
drawn Lewis structures. In a pre-survey, students were asked to 
solve some non-chemistry spatial ability tasks, where they were 
asked to rotate objects in their mind, similar to Purdue Spatial 
Visualisation Tests [3]. After the course, 17 student interviews 
were conducted to get more in-depth information on how the 
tools influenced their interest and learning. 

 

 
 

 
 

 
 

Fig. 1. Stereochemistry workshop with plastic ball-and-stick models and VR 
where the students practice their spatial ability. The last picture shows how the 
Ibuprofen molecule is represented through the VR goggles; the arrows are used 
for rotation. 
  
 
 

III. RESULTS AND DISCUSSION 
The first results showed advantages with digital tools [12], 

the use of VR was in general perceived valuable, and students 
claimed to develop their spatial ability. Students appreciated to 
see the structures in 3D, and they found the workshops 
worthwhile. The students looked at molecules in 3D through the 
VR goggles and thereafter drew Lewis structures of the 
molecules. Most students wrote in the surveys that VR was 
helpful to visualise the molecules, and that this gave a deeper 
understanding of chemistry. Most students still preferred the 
combination of the analogue plastic models and digital VR, 
since there are advantages with both tools, indicating that 
learning through several tools (physical and digital) are 
complementary.     

During the VR workshops in 2018, some students found it 
difficult to rotate the molecules through head movements, and 
they asked if it was possible to move and rotate the molecules 
in an easier way, without head movements. This is possible to 
do with both VR and AR, but for reason of conveniance, we 
added HoloLens (AR goggles) at the workshop in 2019, where 
the students used hand movements to rotate the molecules. In 
2020, we will continue with the combination of physical models 
with VR and AR.  
 However, in the interviews after the course, more than half 
of the students emphasised that even though VR and AR were 
perceived helpful to develop their spatial ability, this part was 
described as an “add-on”, not important to pass the exam. 
Therefore, we have to consider further how to emphasise the 
importance of representations and visualisations in the 
examination. 
 

IV. OUTLOOK 
Today, digital tools are found all around us, and digitalisation 

is inevitable. The ed-tech industry is growing fast, and 
unfortunately, we realise that not all educational digital tools 
are helpful. In a Chinese study on chemistry and AR [13], we 
see a water molecule ill-represented by a straight, not bent, 
structure where hydrogens and oxygen are unconventionally 
color-coded in pink and green (instead of white and red). We 
think this is problematic, and will probably cause 
misconceptions about the structural formula of water. 
Therefore, we want to work together; chemistry researchers, 
chemistry education researchers, digitalisation researchers, and 
ed-tech companies. Through this collaboration, meaningful and 
relevant digital tools can hopefully be developed, with the aim 
to both enhance students’ cognitive chemistry learning, and at 
the same time, enhance students’ interest in chemistry.  
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� 
Sammanfattning—I kursen Avancerade maskinelement har vi 

med gott resultat infört kontinuerlig examination samt Flipped 
classroom. Vi kan konstatera att studenterna är mycket nöjda med 
kursen och vi upplever också att deras förståelse samt deras 
problemlösningsförmåga ökat. Vi har erfarit att Flipped 
classroom är ett bra sätt att öka lärartiden för respektive student. 
Då föreläsningarna ges som inspelade videoföreläsningar kan 
klassrumstiden istället användas för att lösa uppgifter vilket 
möjliggör att möta varje students behov av stöd under lektionstid. 
Om de inspelade föreläsningarna kan återanvändas ett flertal år 
blir det ur arbetstids- och ekonomisynpunkt dessutom väldigt 
effektivt att använda Flipped classroom. Risken är dock att 
lärarna glömmer bort sina egna föreläsningars innehåll och det är 
därför viktigt att lärarna förbereder sig genom att själva återse de 
inspelade videofilmerna innan lektionspassen. Kontinuerlig 
muntlig examination ser vi som en mycket effektiv 
examinationsform för att bedöma hur väl en student kan agera 
som ingenjör. Vi ser också att återkopplingen till respektive 
individ förbättrats utan ökad arbetsinsats för läraren.  

I. INTRODUKTION 
ursen M7018T Avancerade maskinelement vid Luleå 
tekniska universitet är delvis obligatorisk för 

civilingenjörsstudenter år 3-4. Det är främst studenter från 
maskinteknikprogrammet som väljer den men den är även 
populär bland utbytesstudenter, vilket innebär att kursen ges på 
engelska. Gruppens storlek varierar från år till år mellan 35 och 
50 studenter. Vi är totalt sex lärare som undervisar inom olika 
specialistområden.  
För åtta år sedan insåg vi att kursen behövde en rejäl översyn. 
Examinatorskapet hade ärvts i sena timmen utan att ett bra 
överlämnande kunde ske och genomförandet av kursen det året 
blev inte bra. Upplägget, planeringen, återkopplingen och 
examinationen fick hård kritik i kursvärderingen. Vi bestämde 
därför att till nästa år (2012) göra en rejäl översyn av kursen. 
Denna översyn resulterade i att examinationsformen 
kontinuerlig muntlig examination infördes samt att kursen gavs 
en tydlig struktur. Två år senare (2014) införde vi dessutom 
videoföreläsningar och kunde därför införa Flipped classroom 
[1] för hela kursen. Här presenterar vi våra erfarenheter av dessa 
två koncept.  

 
 

II. KURSENS UPPLÄGG 
Vi använder ett koncept som bygger på Flipped Classroom 

(FC) kombinerat med kontinuerlig muntlig examination. 
Studenterna ser föreläsningarna på video via Youtube och i 
klassrummet möts vi för att lösa ingenjörsmässiga problem. 
Varje vecka delas en inlämningsuppgift ut som ska lösas och 
redovisas veckan därpå. Inlämningsuppgifterna är rätt öppet 
formulerade vilket möjliggör olika lösningssätt, samt att många 
uppgifter också kräver att studenterna uppskattar vissa indata 
precis som de hade varit tvungna att göra i en verklig situation 
i arbetslivet. Lösningarna redovisas inför hela gruppen av en 
student som väljs ut med hjälp av lottning. Detta gör att samtliga 
studenter är förberedda på att visa sin lösning och ofta låter vi 
flera studenter redovisa samma uppgift för att jämföra svaren. 
Genom att alla jobbat med samma uppgift ger det en starkt 
återkopplande effekt att diskutera de olika lösningsförslag som 
studenterna visat. Även om inte varje individ fick redovisa sina 
lösningar kunde de utifrån redovisningarna få besked om de 
själva tänkt rätt. Samtliga uppgifter redovisas dessutom 
skriftligt i en slutrapport vid kursens slut.  

Förutom redovisningarna varje vecka används muntlig 
slutexamination. Varje student möter 4-6 lärare för en ca 10 
minuter lång frågestund, d.v.s. totalt närmare en timmes 
muntlig examination per student. Vid muntan bedöms 
studenternas förståelse för de olika ämnesområdena.  

Genom hela kursen trycker vi särskilt på behovet av att träna 
på jobbet som ingenjör. Detta utifrån CDIOs uttryck ”an 
engineer must engineer” [2]. Uppgifterna som studenterna 
jobbar med har valts för att de ska vara så ingenjörsmässiga som 
möjligt. De ska vara sådana att många alternativa lösningar 
finns och att information måste inhämtas på egen hand. 
Studenten måste också ofta göra egna förenklingar eller 
uppskattningar. Detta leder till att det inte finns några rätta svar 
utan studenten måste själv bedöma om svaret är rimligt; precis 
som i ingenjörens vardag. För att skapa constructive alignment 
valde vi den ovan beskrivna examiantionsformen. Vi ansåg att 
det skulle vara svårt att bedöma studenternas ingenjörsmässiga 
resonemang samt deras problemlösningsförmåga genom att 
examinera dem skriftligt. Istället erbjuds studenten flera 
tillfällen att beskriva sin förståelse.  
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Vid den muntliga slutexaminationen bedömer lärarna hur väl 
studenten förstått olika delar av kursen. Den bedöms indirekt 
enligt SOLO-taxonomin [3]. 

Anledningen till att vi gick över till Flipped classroom var att 
vi tyckte att vi använde alldeles för mycket tid till 
envägskommunikation i form av föreläsningar. Vi fick relativt 
få frågor under våra föreläsningar och tyckte därför att det var 
bättre att spela in dem och låta studenten följa dem i egen takt., 
varvid vi istället kunde använda lektionstiden till att träna 
problemlösning. I princip innebar införandet av FC att 
studenten fick nästan dubbelt så mycket lärarledd kurstid om 
man räknar in den föreläsningtid som de själva följer på de 
inspelade föreläsningarna.  

III. RESULTAT OCH ERFARENHETER 
Vi delar in resultat och erfarenheter i tre delar. Det handlar 

om studenternas nöjdhet och upplevda inlärning, lärarens 
erfarenheter samt ekonomiska effekter.  

Vid LTU utvärderas alla kurser efter avslutad kurs. Ett mått 
som ofta följs upp är studentens helhetsintryck. Den anges på 
en skala 1-6 där 1 innebär ”instämmer inte alls” och 6 
”instämmer helt”. Figur 1 visar hur denna parameter varierat de 
senaste åtta åren. När bättre struktur och kontinuerlig 
examination infördes (2012) ökade studentens helhetsintryck 
endast marginellt. Detta eftersom många i gruppen upplevde 
kursen alltför arbetskrävande och var ofta inte förberedda på de 
ingenjörsmässiga uppgifterna som de förväntades lösa. Därför 
blev gruppen polariserad i två läger; dels de som tyckte att det 
var alldeles för jobbigt och dels de som tyckte att kursen var en 
av de bästa de hade läst. Detta kan man se på att andelen som 
gav kursen högsta eller näst högsta betyg steg till 33%. Året 
därpå var vi förberedda på denna reaktion och understyrkte 
vikten av att jobba kontinuerligt samt att vi försökte lindra 
nervositeten som många kände inför redovisningarna då 
kurskamraterna tittade på. Detta fick önskad effekt och 
helhetsintrycket steg markant. Året därpå (2014) infördes FC 
och det höga helhetsintrycket bibehölls samt att andelen som 
gav högsta betyg steg till nästan 80%. I fritextsvaren kunde vi 
bedöma att 80-90% av studenterna upplevde att FC var en 
mycket effektiv metod. De svarade t.ex. att det var skönt att sitta 
hemma och titta i egen takt och att vid behov kunna spola 
tillbaka en minut och se om inslaget för att bättre förstå.  

Följande år fortsatte helhetsintrycket att stiga och 60-70% av 
studenterna gav kursen de högsta betygen. Efter detta har 
helhetsintrycket sjunkit en aning samt att andelen som gav 
högsta beyg sjönk markant 2017. Vi tror att det finns flera 
förklaringar till detta. Den viktigaste är kanske att det finns en 
risk att läraren inte är helt uppdaterad på sin föreläsing eftersom 
samma video används som året därpå. Detta gör att läraren inte 
fullt förmedlar samma bild som när de inspelade 
föreläsningarna fortfarande är färska i minnet. Det är därför 
viktigt att läraren själv återser de inspelade föreläsningarna 
innan hen förbereder övningarna i klassrummet. 

 
Figur 1. Studenternas helhetsintryck av kursen samt andelen av studenterna som 
gav kursen högsta möjliga betyg. 

Vad gäller lärarnas erfarenheter är att kursen anses vara 
tidseffektiv och den erfoderliga förberedelsetiden minimal. De 
flesta tycker också att man tränar ingenjörsmässigheten mycket 
bättre än tidigare, samt att man får tillfälle att möte varje student 
individuellt då denne sitter och arbetar med problemlösning i 
klassrummet. Som tidigare nämnts kan det dock kännas som att 
insatsen för respektive lärare är så liten att det blir en 
marginalverksamhet som inte ges tillräckligt med fokus.  

Det är förstås uppenbart att FC ger möjligheter till att öka 
antalet timmar som studenten tar del av en lärares undervisning 
men utan att kostnaden ökar. När föreläsningarna är inspelade 
och klassrumsövningarna är utvecklade behövs minimal 
förberedelsetid. Det är helt enkelt studenten som själv står för 
sitt lärande, precis som det är tänkt, dock utan att denna 
upplever det som att hen är utlämnad till sig själv.  

IV. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
De slutsatser vi har dragit är att kontinuerlig muntlig 

examination är ett utmärkt sätt att utvärdera en 
ingenjörsstudents lärande vad gäller ingenjörsmässighet och 
problemlösningsförmåga. Kontinuerlig examination är en 
metodik som fungerar i grupper upp till 50-60, men vid större 
grupper blir lärarnas arbetsbelastning, att genomföra muntlig 
slutexamination, för hög samt för mentalt påfrestande. Flipped 
classroom är ett koncept som är effektivt både gällande 
studenternas lärande och arbetstid och endast ett fåtal studenter 
har hittills visat sig vara negativa till FC. Förmodligen är det de 
studenter som vid föreläsningarna är vana att föra en dialog med 
läraren som inte i samma utsträckning ser fördelarna med FC 
som övriga studenter. 
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Sammanfattning— Att använda case vid undervisningen i etik 

för ingenjörer är vanligt och tacksamt då etik annars kan upple-
vas av studenterna som abstrakt, utan tydlig anknytning till 
ingenjörens yrkesroll. Samtidigt är själva utformandet av case 
omdiskuterat och case som är vanligt förekommande 1i undervis-
ning kritiseras i litteraturen för att vara idealiseringar utan för-
ankring i den yrkesverksamma ingenjörens vardag. Mitt på-
gående projekt syftar till att få yrkesverksammas ingenjörers 
perspektiv på hur man formulerar case som är relevanta och 
verksamhetsnära samt vilken sorts metodik de ser som mest 
givande i förhållande till de etiska dilemman de möter i varda-
gen. Med grund på befintlig litteratur och undervisningsmetoder 
förväntas projektet mynna ut i uppdaterade casebeskrivningar, 
rollbeskrivningar och frågeställningar att diskutera i form av ett 
kortspel, lärarhandledning samt underlag till undervisning. 
Målet är ett komplett ramverk som ska gå att implementera i 
etikundervisningen. 
 
Nyckelord— ingenjörsetik, casemetodik, etik, case 

I. INTRODUKTION 
ett samhälle där teknikutveckling är nödvändig för att möta 
de utmaningar som ligger framför oss samtidigt som ut-

vecklingen rör sig snabbt framåt är det synnerligen viktigt att 
inte glömma bort de etiska aspekterna av ingenjörskap. 
Hållbar utveckling, AI och bioteknik är några, bland många, 
områden där etisk medvetenhet får ses som nödvändig. Det är 
därför angeläget att utbilda medvetna, reflekterande in-
genjörer. Att ”göra bedömningar med hänsyn till […] etiska 
aspekter” (SFS 1993:100) är också ett av målen för ingen-
jörsexamen enligt Högskoleförordningen [1]. Den därmed 
obligatoriska undervisningen i etik för ingenjörer bör dock ske 
med fokus på etik i yrket och för ett ansvarsfullt ingenjörskap. 
Detta för att etik är oundviklig del av ingenjörsrollen i och 
med att ingenjörer fattar beslut som en del av sin yrkesutöv-
ning samtidigt som beslut alltid har en värdekomponent. Till 
exempel kan ett beslut ha en värdedimension så till vida att 
ingenjören gör ett avvägande mellan effektivitet och säkerhet. 
Att identifiera sådana situationer och kunna göra etiskt med-
vetna val när man som ingenjör ställs inför sådana avväganden 
är en förmåga som ingenjörsstudenter kan öva upp genom att 
exempelvis arbeta med case.  

 
Maria Nordström är på Avdelningen för filosofi, Kungliga tekniska högs-

kolan (KTH), 10044 Stockholm (e-post: marnords@kth.se) 
Projektet genomförs med finansiellt stöd av KTH Opportunities Fund.  
 

II. CASE-BASERAD UNDERVISNING  
Det är vanligt att ha ett konkret och relevant case som ut-

gångspunkt för undervisning i etik för ingenjörer [2]. Ett så-
dant undervisningsupplägg är uppskattat då det både upplevs 
konkret och motiverande. Det har även visat sig vara mer 
effektivt när det gäller att utveckla studenters konceptuella 
förståelse jämfört med andra, mindre interaktiva undervis-
ningsupplägg [3]. Vad som är konkret och relevant är dock 
inte uppenbart och vid en strävan av att ha konkreta case finns 
en tendens att förenkla. Case-baserade angreppssätt har därför 
bland annat kritiserats för att bortse från ingenjörens sociala 
och organisatoriska kontext [4]. Kritiker menar dessutom att 
case ofta formuleras ur ett individualistiskt perspektiv, där det 
är den enskilda ingenjören som ställs inför ett dilemma [5]. I 
verkligheten är ingenjören snarare en del av en arbetsgrupp 
och ett organisatoriskt sammanhang. Studenterna diskuterar 
således idealiseringar som är mindre relevanta än de ger sken 
av. I litteraturen gör man för att belysa detta ytterligare skill-
nad på mikroetik och makroetik [6]. Kortfattat kan man säga 
att mikroetik sätter ingenjören i fokus medan makroetik foku-
serar på professionens ansvar och roll i samhället. De case 
som oftas diskuteras i etikundervisningen utgår från ett mikro-
perspektiv (ibid) och saknar därför koppling till relevanta 
samhälleliga aspekter. Studenter uppmuntras inte heller reflek-
tera över det kollektiva ansvaret hos yrkesgruppen.  

Dessutom formuleras case ibland som om det finns ett rätt 
svar, studenternas uppgift blir då exempelvis att identifiera 
relevanta etiska yrkeskoder och applicera dessa för att ”lösa” 
problemet. Även här menar kritiker att ett sådana problemfor-
muleringar är missvisande då liknande situationer i verklighet-
en ofta innebär avvägningar mellan olika värden och intressen 
– något ”rätt” svar (en win-win lösning) finns sällan [5].  

En annan aspekt är att de case man diskuterar har en ten-
dens att vara exceptionella, kanske i syfte att knyta an till 
sådant studenterna känner igen från mediebekavning, såsom 
Challenger-olyckan, Volkswagen-skandalen eller “killer dro-
nes”. Det kan ge en skev bild av ingenjörens yrkesutövning 
och de faktiska etiska dilemman som en ingenjör oftast möter i 
arbetslivet. Sådana extrema case kan uppfattas så pass osanno-
lika att etiska bedömningar och frågeställningar uppfattas som 
någonting orelaterat till ens vardagliga arbetsuppgifter [7].  

 

Utveckling av casebaserad etikundervisning för 
ingenjörer 

Maria Nordström 

I 

148



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, 
27 november – 28 november 2019 

III. PROJEKTET 
Mitt projekt syftar till att utveckla ett ramverk för casebase-

rad undervising av ingenjörer i etik. Det centrala momentet är 
workshops med yrkesverksamma ingenjörer där jag undersö-
ker vilka typer av etiska frågeställningar de finner relevanta 
givet deras arbetserfarenhet. Diskussionen utgår från befintliga 
case och frågeställningar såsom:  

• Styrkor och svagheter med småskaliga vardagliga 
case jämfört med mer extrema case som uppmärk-
sammats i media?  

• Om och på vilket sätt man ska spegla kulturen på ar-
betsplatsen? Vilka aspekter är viktigast att belysa? 
Hur mycket sammanhang bör man ta upp?  

• Vilka roller och ansvarsområden är relevanta att 
lyfta? Givet ett etiskt dilemma, vilka förväntningar 
och omständigheter är relevanta?  

• Individens ansvar vs kollektivets ansvar? Vilket per-
spektiv uppfattas som mest relevant? Mikroetik vs 
makroetik? 

Syftet är även att få yrkesverksamma ingenjörers perspektiv 
på vilka verktyg (exempelvis normativa teorier, etiska riktlin-
jer eller value sensitive design) de tror är mest meningsfullt att 
lära ut under ingenjörsutbildningen. Projektet syftar därmed 
inte bara till att identifiera intressanta situationer där det finns 
ett etiskt dilemma (mer “verksamhetsnära” case) utan även till 
att förstå hur ingenjören lämpligast angriper etiska dilemman 
och integrera dessa perspektiv i undervisningen.  

Projektet består av följande delmoment: (1) inventering av 
befintliga case som används vid etikundervisning på KTH, (2) 
litteraturstudie för att identifiera möjliga metoder (3) studiebe-
sök för att utbyta erfarenheter och delta i casebaserad under-
visning, (4) workshops med yrkesverksamma ingenjörer för 
att kvalitetssäkra och verklighetsförankra metod och case samt 
(5) utveckling av ramverk innefattande casebeskrivningar, 
rollbeskrivningar och frågeställningar att diskutera i form av 
ett kortspel, lärarhandledning samt underlag till undervisning.   

I linje med tidigare förslag på mer pragmatisk etikundervis-
ning [8] är ambitionen att tänka om kring hur case används på 
ett sätt som mest främjar en förmåga till etisk reflektion. Hy-
potesen är att genom att integrera yrkesverksamma ingenjörers 
erfarenheter kommer undervisningen i etik bli bättre förankrad 
och upplevas mer relevant för studenterna. Genom att introdu-
cera relevanta roller kan man likt rollspel göra studenterna mer 
medvetna om de sociala dimensionerna av yrkesutövandet [9]. 
Jag tror att en stärkning av kopplingen till ingenjörens vardag 
kan leda till att studenterna tar etikämnet på större allvar.  

Även om projektet till sin omfattning är relativt småskaligt 
ger det möjlighet att ta hänsyn till ett perspektiv på etikunder-
visningen som inte tagits vara på tidigare, nämligen ingenjö-
rens. Det ska dock noteras att det är ett komplement till nuva-
rande undervisningsupplägg. Sammantaget är målet med pro-
jektet är ett komplett ramverk som ska gå att använda i etikun-
dervisningen på KTH. Vid ett implementerade av ramverket 
bör man undersöka möjligheten att utvärdera effekterna av 
förändringarna – det är dock utanför ramarna av projektet i 
dagsläget. 
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För att möta studenternas efterfrågan av fördjupande kunskaper 
inom mångfald och genusvetenkap inom IT-programmet har 
Linköpings tekniska högskola infört en ny kurs där dessa ämnen 
integreras med andra tekniska kurser. Kursen ges för första 
gången under hösten 2019 och redan nu har vi några 
framgångsfaktorer som visat sig viktiga i det förberedande arbetet 
och i organiseringen av kursintegreringen. Ämnet är av särskild 
relevans för lärare och programansvariga som är intresserade av 
att inkludera ämnesöverskridande moment i tekniska kurser. 
Viktiga aspekter att ta i beaktande när fakultets- och 
ämnesöverskridande kurser skapas är bland annat att lärarna har 
en ömsesidig förståelse och respekt för varandras vetenskapliga 
fält, ett starkt fokus på lärande för arbetslivet och en öppenhet för 
nya pedagogiska grepp.  
 

I. INTRODUKTION 
agens ingenjörsstudenter förutsätts, utöver sin 
ämneskompetens, ha en bredd av kunskaper som 

underlättar för dem att samarbeta med olika yrkeskategorier och 
intressenter.  Linköpings tekniska högskola arbetar utifrån 
CDIOs ramverk för ingenjörsutbildningar och där ingår flera 
förmågor och kunskaper utöver de ämnesmässiga [1]. Ett 
viktigt perspektiv i denna kompetens, som också framhålls i 
högskole-förordningen[2], är ett fokus på jämställdhet mellan 
könen.  Universitetskanslerämbetet konstaterar att kunskap om 
genus och jämställdhet saknas i många utbildningar vilket gör 
att studenterna inte blir förberedda för att hantera dessa 
utmaningar eller arbeta förebyggande i sitt arbetsliv [3]. Ett 
fokus på lika villkor för karriär, könsbundna yrkes val och 
genomströmning för både män och kvinnor efterlyses även i 
den lägesrapport som genomfördes om jämnställdhets-
integrering på universitet och högskolor av jämnställdhets-
myndigheten [4]. Med andra ord finns det goda anledningar att 
ytterligare arbeta med genusfrågor i högskoleutbildningar även 
om de flesta universitet redan har ämnet på dagordningen. Detta 
paper kommer att diskutera vanliga problem när genus-
undervisning ska integreras i ingenjörsutbildningar samt hur 
vissa dessa kan undvikas. Ett pågående arbete med en 
mångfald- och genuskurs som utvecklas för civilingenjörs-
utbildningen i informations-teknologi (IT-programmet) 
kommer att agera som underlag för diskussionen. Kursen har 
utvecklats av Ericka Johnson, Instutitionen för Tema, i 
samarbete med Centrum för Människa, teknik och samhälle 
(CMTS) och lärare från instutitionen för Datavetenskap.  

 
 

 
 Vid Linköpings Tekniska Högskola (LiTH) finns att aktivt 

arbete med att föra in medvetenhet om allas rätt till lika villkor 
på flera nivåer men när studentrepresentanterna från IT-
programmet efterfrågade mer undervisning om genus 
påbörjades arbetet med att ta fram en ny kurs som skulle 
integrera genus- och mångfalds-perspektiv i programplanen. 
Redan från första början fanns en tydlig ambition att integrera 
denna kurs med en projektkurs som studenterna läser samtidigt 
samt i deras arbete med problembaserat lärande (PBL). Kursen 
ges för första gången under hösten 2019 och slutsatser utifrån 
planeringen och genomförandet av kursen kan kopplas till 
relevant litteratur inom genusvetenskap och högskole-
pedagogik.  

 

II. INTEGRERING ÖVER FAKULTETSGRÄNSER 
I planeringsstadiet av ämnesöverskridande kurser är det 

viktigt att de involverade lärarna kan se nyttan av integreringen 
av de olika ämnena och visar en ödmjukhet och nyfikenhet inför 
olika vetenskapliga traditioner.  Detta funkade väl i denna 
process då de involverade lärarna var engagerade i att arbeta för 
att skapa ett mervärde genom att ta in perspektiv från andra 
vetenskapliga traditioner i sin undervisning. Flera lärare hade 
sedan tidigare erfarenhet av att arbeta nära tillsammans med 
företrädare från andra fakulteter i undervisningssammanhang. 
Tidigare forskning har även visat på att om de ingående lärarna 
ser värdet av ämnesintegreringen samt besitter viss kompetens 
i att samarbeta över fakultetsgränser ges bättre förutsättningar 
för att processen ska fungera bra på kursnivå [5]. I ett inledande 
skede är det därför viktigt att diskutera målet med integreringen 
av de olika ämnesområdena så att det finns en gemensam 
förståelse för målet med arbetet.  

 
Kursmålen i den aktuella kursen ”Mångfald och genus inom 

applikationsutveckling” integrerades till viss del med den 
projektkurs som studenterna läser samtidigt, men det största 
integreringen sker i kursinnehåll och genom examinations-
moment. Kursen har tre delmoment som knyter an till 
applikationsutveckling eller studenternas framtida yrkesliv (del 
1: genus, mångfald och design, del 2: mångfald och genus i en 
virituell verklighet, del 3: mångfald och genus i samhället) [6]. 
Vid seminarier får studenterna i uppgift att reflektera över de 
perspektiv och texter som lästs i kursen i relation till sin 
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yrkesroll. I en gemensam examinationsuppgift får studenterna i 
uppgift att skapa personor som sedan kritiskt analyseras utifrån 
ett matk- och mångfaldspersektiv. Lärare från båda kurserna 
läser och examinerar denna uppgift vilket ger en 
kvalitetssäkring ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Detta 
skapar även en röd tråd och ger studenterna direkt en praktisk 
användning av de kunskaper och insikter som de får via genus- 
och mångfaldskursen. Sammankopplingen förstärktes även 
genom att lärarna konstruerade gemensamma vinjetter till 
studenternas PBL-arbete.  

III. FOKUS PÅ LÄRANDE FÖR (ARBETS-)LIVET 
Genom diskussioner mellan lärarna skapades kursens 

innehåll med kopplingar som ligger nära studenternas 
erfarenheter och framtida arbetssituationer. Konkreta exempel 
om hur omedvetna fördomar kan styra utvecklingen av 
programvara förklaras med koppling till teorier kring 
epistemologi (läran om kunskap) och ontologi (läran om 
varande). Detta genomförs bland annat genom övningar i 
klassrummet där studenterna engagerar sig i olika uppgifter för 
att förstå hur våra erfarenheter styr vilken kunskap som skapas 
och hur detta kan kopplas till genus- och mångfaldsfrågor.  

 
Föreläsningarna och seminarierna i kursen bygger på ett 

aktivt lärande (flipped classroom) där studenterna förbereder 
sig i förväg genom att läsa texter eller tillgodogöra sig annan 
typ av material i ämnet. Denna pedagogiska modell kräver 
tydliga instruktioner men ger också bättre förutsättningar för 
samabete mellan studenterna och en större öppenhet för nya 
undervisnings-metoder [7] vilket troligen är fördelaktigt för 
denna typ av kurs då studenterna även ska ta till sig nya 
perspektiv från nya dicipliner. Föreläsningarna inkluderar 
övningar där studenterna får använda sig av förberett material, 
bland annat egenskapade personor, för att förstå 
maktförhållanden och hur deras designval kan påverka olika 
identiters villkor.  

IV. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMARBETE 
Denna kurs skapades i ett nära samarbete mellan flera 

engagerade lärare och genom ett flertal möten. Eftersom kursen 
ges inom ett program som använder problembaserat lärande 
genomfördes även en workshop för alla lärare som undervisar  
den aktuella terminen. Med andra ord krävs förutsättningar för 
att skapa dessa möten där lärarna får insikt i varandras ämnen 
och olika traditioner. Detta kräver att alla engagerade 
institutioner avsätter resurser för kursutveckling och att denna 
budget är tilltagen när lärare från olika institutioner samverkar. 
Dessutom krävs ett administrativt stöd för lärare från filosofisk 
fakukltet som inte undervisat på teknisk fakultet tidigare då 
många tekniska system och processer skiljer sig stort. Centrum 
för människa, teknik och samhälle (CMTS) har till uppgift att 
arbeta för samverkan mellan teknisk och filosofisk fakultet och 
kan agera som stöd och resurs samarbetet för att underlätta för 
lärarna. Tidigare forskning har visat att jämnställdhetsinsatser 
ofta har hamnat på individnivå vilket lett till att lärandet inom 
lärarkåren stannat på single-loop learning [8]. Genom 

långsiktiga satsningar och en övergripande ansvarig 
koordinator kan förutsättningar skapas för double-loop learning 
och ett mer genomgripade arbete med jämnställdhets-
integrering. 
 

En utmaning i ett bredare perspektiv på integrering av icke-
tekniska ämnen i tekniska utbildningar ligger i att det är svårare 
att engagera lärare som inte anser att kursutveckling och 
pedagogisk utveckling är viktigt för deras karriär [4]. Detta är 
ett strukturellt problem som gör att integrering av 
genusvetenskap (och andra icke-tekniska ämnen) blir avhängigt 
på individuella lärares intresse och engagemang. Universiteten 
kan motarbeta detta till viss del genom att uppmärksamma 
betydelsen av professionella förmågor utöver teknikkunskaper 
och att avsätta medel för koordinering och samarbete mellan 
fakulteter.   
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Abstract— Including self-defined research questions in an 

undergraduate course was tested for a problem-solving project 
task in the Laser Materials Processing course at Luleå University 
of Technology for early-stage training of analytical thinking in 
engineering education. First, students struggled with the task since 
it made a risky definition of the research question necessary. 
However, the majority of students showed higher motivation, goal-
oriented experiment conduction and better content knowledge 
after the course compared to previous years. The method shows 
potential to improve analytical thinking of students by early-stage 
training. 
 

Index Terms—Engineering education, Engineering students, 
Science education, Self studying. 
 

I. INTRODUCTION 
HE global challenges make it necessary that the industry in 
Europe is at the top and ahead of other countries when it 

comes to innovation and quality in order to guarantee a stable 
society. Innovation is one of the main resource and guarantees 
for keeping our high social standards. In order to permanently 
reach this goal, skilled university graduates are needed that are 
prepared for the challenges and are trained to identify and 
develop innovation. Since future developments cannot be 
(completely) foreseen, universities should aim to train universal 
skills of analytical thinking as a main pile of academic 
education. That way, the graduates will be able to adapt to new 
developments in the future instead of being ‘just’ trained to do 
a job that might not be relevant anymore. 

Therefore, high taxonomies [1] must be addressed during the 
engineering studies in order to teach not only content 
knowledge but also analytical and creating skills [2]. The 
student must develop from having competence fitness, being a 
participating actor to be an independent actor [3]. However, 
there are more and more students going to university and the 
variations in background knowledge increasingly differs [4]. 
From own experience, often students that write their Master 
thesis are not prepared for the task nowadays. In addition, 
engineering education often still uses traditional teaching 
techniques, where the teacher talks to the class [5]. Teachers 
need to find possibilities to include transformative learning 
experiences [6]. Wilson et al. [7] note that high-quality learning 
experiences are rare and suggest that educators and designers 
should aim to design socially just and transformational learning 

 
Manuscript received August 2nd, 2019.  

experiences, and not simply pursue instruction that is effective 
and efficient. Veletsianos [6] suggests to provide learners with 
opportunities to engage with potentially transformative learning 
experiences, e.g. risk-taking, challenge, engagement and 
reflection. Zimmerman [8] sees that the basis is to set specific 
proximal goals for the student oneself. On the other hand, 
minimally guided instruction is likely to be ineffective [9], 
since problem-solving tasks can function perfectly with no 
learning [10]. Problem-solving only becomes relatively 
effective when learners are sufficiently experienced so that 
studying a  worked example is, for them, a redundant activity 
that increases working memory load compared to generating a 
known solution [11]. Problem-solving is more and more 
integrated in engineering studies and helps the student finding 
the right methods to reach a defined goal by permanently asking 
if the chosen way actually leads to the desired outcome [12].  

The next step is to define the own task. For that, it is relevant 
that the students are able to find out what is unknown in the 
state of the art. This skill is usually taught earliest to PhD-
students. However, it is suggested in this paper to start training 
this ability as a key skill for being innovative also for Bachelor 
and Master level students.  
Therefore, the purpose of this work is to identify the potentials 
of integrating self-defined tasks into early-stage higher 
engineering education. The paper addresses engineering 
teachers that are interested in teaching higher taxonomies in 
earlier stages. 

II. COURSE IMPLEMENTATION 
In order to train students to reflect and analytically pursue a 

goal, problem-solving project work was introduced in the 
“Laser Materials Processing” course at Luleå Technical 
University (undergraduate and graduate students). The course 
consists of lectures where content knowledge is learned and a 
project, where 5 to 7 students get a task description about a 
certain work in the field of laser material processing in order to 
train cooperative skills. After having prepared and 
demonstrated the background knowledge of the process, the 
students define their research question themselves. The task 
description just gives the frame of the work without telling them 
exactly what to do and let them be self-regulated. Based on the 
self-defined research question, student groups have to define 
and conduct the experiments. Students have to report and 
present their results. 

J. Volpp is with Department of Engineering Sciences and Mathematics, 
Luleå University of Technology, 971 87 Luleå, Sweden (E-Mail: 
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A specific survey was given to the students at the beginning 
and one at the end of the course that asked about the experiences 
during the modified problem-solving task. 

III. DISCUSSION OF PRELIMINARY RESULTS 
First, these high expectations were perceived by the students 

as confusing, since the task was not as clear as they are used to 
get them. They were forced to take risks in finding a research 
question. Some students struggled in the first phase of the 
project and some extra explanations and hints by the teachers 
were necessary. Even though the work was more demanding, 
the laboratory work was much more focused since the group 
knew what is needed to prove or disprove their self-defined 
hypothesis and they were better prepared compared to previous 
years. Therefore, the laboratory work was highly self-regulated 
by the student group and very efficient. In total, students felt 
encouraged not only to solve a task but also to think further why 
and how the solution can be helpful and where the new 
innovation or knowledge gain can be found. The survey showed 
that students felt motivated (yes:22/no:3) and encouraged to 
work harder (yes:22/no:6) for the challenging project task. In 
addition, the undergraduate students felt that they learned a lot 
about the content itself and felt more prepared for their thesis 
work (yes:20/no:6). 

This approach is in accordance with the general aim to teach 
students not only content knowledge but also higher 
taxonomies. The additional suggested student-centered 
approach working with hypotheses can lift the challenge to the 
highest taxonomy level of ‘creation’ [1]. In addition, the 
students are encouraged to find logical arguments for their 
work. Self-studying as well as organization of group work is 
needed and trained. The reports and presentations were 
focusing on the research question and the students could show 
their argumentation, which helped to develop analytical 
thinking for the students. 

Teachers´ workload is slightly higher due to more 
preparation for defining the project task. However, no 
adaptions/reductions to the content of the course were 
necessary. 

IV. CONCLUSIONS 
After the first trial of integrating student work with self-

defined research questions in self-regulated problem-based 
projects in an undergraduate engineering course, it can be 
concluded that the students can benefit from the self-definition 
of their task. It was seen that content understanding due to a 
more focused literature research and self-regulation increased 
and even motivation was higher since the task was self-defined 
and more individual compared to a given task by a teacher. In 
order for the process to work, smart formulation of the project 
tasks is necessary by the teacher to clarify the frame of the work 
without giving too detailed instructions.  

Early training of working with hypotheses seems to improve 
scientific and innovative thinking of students and might have a 
positive effect on the quality of final theses of the students. In 
addition, even students that are not interested in academic 

careers can benefit and might be a more innovative contribution 
in future industry jobs. 
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� 
Sammanfattning—KTH är i färd med att införa 

målrelaterade betygskriterier i alla kurser på alla nivåer. 
Förslaget att göra detta framfördes 2011 och läsåret 2020/2021 
ska det vara helt genomfört, i över 2 500 kursomgångar. Detta 
konferensbidrag berättar om hur KTH arbetat med införandet 
så att andra lärosäten som vill göra något liknande ska kunna 
dra lärdom av det. 
 

Nyckelord—målrelaterade betygskriterier, målrelaterad 
examination, högskolepedagogik, pedagogisk workshop  
 

I. INTRODUKTION 
TT inte ovanligt sätt att examinera en högskolekurs på är 
en avslutande skriftlig tentamen där tentanden samlar 

poäng genom att svara på poängsatta uppgifter och där 
betyget bestäms av poängsumman enligt en på förhand 
fastställd poängskala. Gränsen för godkänt kan till exempel 
vara 40 procent av totalpoängen. I figur 1 visualiseras tre 
fiktiva tentanders tentaresultat. Alla tentander har erhållit 40 
procent av den maximala poängen och blir godkända. Detta 
är kriteriebaserad betygsättning (och inte relativ 
betygsättning), men frågan är om kriterierna är målrelaterade. 
Det går naturligtvis inte att säga utan att känna till 
lärandemålen, men det verkar vara mindre troligt. 

Målrelaterade betygskriterier definierar vilken nivå av 
uppfyllelse av kursens lärandemål som krävs för att en 
student ska få ett visst betyg. Det gör att studenten vet vad 
som krävs för att få ett önskat betyg och kan se att 
prestationerna bedöms rättvist. Det gör också att läraren vet 
vad som ska bedömas och kan utforma examinationsuppgifter 
därefter, vilket kan förenkla utformningen av examinationen 
och ge jämnare bedömning. Det är positivt för både 
validiteten och reliabiliteten hos bedömningen. Publicerade 
målrelaterade betygskriterier gör att lärare i andra kurser och 
programledning vet vad studenter minst kan efter att ha klarat 
kursen. Det finns alltså en rad fördelar med målrelaterade 
kriterier. 

 
V. Kann, Teoretisk datalogi samt Institutionen för lärande, KTH (e-post: 

viggo@kth.se) 
H. Havtun, Tillämpad termodynamik och kylteknik samt Institutionen för 

lärande, KTH (e-post: hans.havtun@energy.kth.se) 

Målrelaterade betygskriterier har hittills bara införts vid ett 
par svenska lärosäten, eftersom Högskoleförordningen inte 
ställer krav på kriterier för examinationen. På europeisk nivå 
säger dock ESG (ENQA, 2015): ”Såväl kriterier som 
metoder för bedömning och betygskriterier publiceras på 
förhand. [...] Bedömningen låter studenterna visa i vilken 
utsträckning lärandemålen har uppnåtts.” 

 Universitetskanslersämbetet ser ESG som ett viktigt 
dokument, så flera svenska lärosäten överväger nu att införa 
regler för målrelaterade betygskriterier. 

Målrelaterade betygskriterier infördes 2008 på Stockholms 
universitet (Ekekrantz, 2007) och 2011 vid Uppsala 
universitet (Lundkvist & Swartling, 2011), i båda fallen efter 
relativt kort förberedelse. Bergquist, Mårtensson & Santesson 
(2015) har beskrivit hur målrelaterade betygskriterier införts 
vid humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds 
universitet på fem år (2013-2017). KTH har använt 
erfarenheter från och material utarbetat vid SU, UU och LU 
under sin införandeperiod, som är betydligt längre än de tre 
nämnda universitetens, nämligen tio år. 

Målrelaterade betygskriterier infördes 2008 på Stockholms 
universitet (Ekekrantz, 2007) och 2011 vid Uppsala 
universitet (Lundkvist & Swartling, 2011), i båda fallen efter 
relativt kort förberedelse. Bergquist, Mårtensson & Santesson 
(2015) har beskrivit hur målrelaterade betygskriterier införts 
vid humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds 
universitet på fem år (2013-2017). KTH har använt 
erfarenheter från och material utarbetat vid SU, UU och LU 
under sin införandeperiod, som är betydligt längre än de tre 
nämnda universitetens, nämligen tio år. 

II. UTVECKLINGEN PÅ KTH 
KTH:s fakultetsråds utbildningsutskott tillsatte 2011 en 

arbetsgrupp för examinationsformsneutrala regler. 
Arbetsgruppen kom bland annat fram till att KTH behöver 
införa målrelaterade betygskriterier för att kunna säkerställa 
kurskvaliteten och examinationens måluppfyllelse. Enheten 
för högskolepedagogik fick i maj 2012 i uppdrag att ta fram 
en högskolepedagogisk kurs och stödmaterial. Kursen 
Utveckla lärandet med betygskriterier gavs första gången 
2013; den har nu getts 18 gånger och 200 lärare har 
examinerats. Två stora KTH-kurser blev pilotkurser 2013. 
Hösten 2017 ansåg utbildningsutskottet att tillräckligt med 
kunskap om målrelaterade betygskriterier utvecklats i 
lärarkåren för att ett obligatorium skulle kunna genomföras 
framgångsrikt. En införandeplan beslutades av rektor, där 

 
 

Att införa målrelaterade betygskriterier i stor 
skala 

Viggo Kann och Hans Havtun 

E

Figur 1.  Visualisering av tre tentanders tentaresultat, där godkända 
uppgifter markeras med blått. I alla tre fallen är 40 procent av arean blå. 
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kurser som utgör behörighetsgrund för senare kurser ska ha 
målrelaterade betygskriterier höstterminen 2019 och alla 
kurser ska ha det höstterminen 2020. I riktlinjerna ingår också 
ett tydligt ställningstagande om att varje student som blir 
godkänd på en kurs ska ha visat sig uppfylla alla lärandemål 
på en grundläggande nivå. Tidigare fanns inga KTH-riktlinjer 
om vad lärandemålen skulle stå för. 

För att underlätta införandet har även en workshop tagits 
fram och getts 18 gånger för 300 lärare. Vidare har ett antal 
entimmes presentationer getts för cirka 250 lärare och för 
KTH:s studierektorsnätverk. I anslutning till kursen har en 
samling med 20 goda exempel på målrelaterade betygs-
kriterier för KTH-kurser lagts upp på intranätet, se 
https://intra.kth.se/utbildning/utveckling-och-
hogskolepedagogik/stodmaterial/malrelaterade-
betygskriterier 

Kursen och workshoppen beskrivs mer i detalj i avsnitt III 
respektive IV nedan, och resultat av deltagarnas 
utvärderingar presenteras. 

III. KURSEN UTVECKLA LÄRANDET MED BETYGSKRITERIER 
Den högskolepedagogiska kursen Utveckla lärandet med 

betygskriterier ger 1,5 hp och har utvecklats av konferens 
artikelns förstaförfattare, som också är kursledare och 
examinator. Kursen ges alternerande på svenska och 
engelska. Lärandemålen säger att kursdeltagaren efter 
godkänd kurs ska kunna 

x redogöra för hur lärandemål, betygskriterier och 
examination hänger ihop, 

x formulera målrelaterade betygskriterier för en egen 
kurs, 

x föreslå hur examinationsmoment ska utformas så att 
de examinerar enligt uppställda betygskriterier, 

x kritiskt granska egna och andras uppställda 
betygskriterier, 

x redogöra för olika sätt att väga samman betyg till ett 
slutbetyg och vilka effekter dessa kan få. 

Kursen genomförs genom tre träffar och genom att 
deltagarna arbetar enskilt mellan träffarna. Innehållet för de 
tre träffarna är följande. 

1. Syften med betygskriterier, hur betygskriterier kan 
utformas, exempel på lärandemål, målrelaterade 
betygskriterier och examination, första egna 
betygskriterierna, KTH:s regler. 

2. Hur betygskriterier kan stödja lärandet i kursen, 
studentperspektiv på betygskriterier (en student 
berättar och svarar på frågor), fallstudie från Uppsala 
universitet (Emma Lundkvist gästföreläser), 
granskning och vidareutveckling av betygskriterier, 
sammanvägning av betyg, fallgropar och tips. 

3. Delning av exempel på målrelaterade betygskriterier 
och examination, diskussion om möjliga förbättringar, 
kursutvärdering. 

Kursbok är Att sätta praxis på pränt: En handbok i att 
skriva betygskriterier (Bergqvist, 2015). 

Examinationsuppgiften är att ta fram målrelaterade 
betygskriterier för en egen kurs och visa hur dessa kan 
examineras. Oftast behöver kursens lärandemål revideras 
också. Kriterierna utformas i två steg med återkoppling från 
kurskamrater och från en egen student efter första steget, och 

lärarens återkoppling efter andra steget. När kursen är 
godkänd ska kriterierna kunna användas direkt i en egen kurs. 

Våren 2019 gjorde vi en utvärdering som besvarats av över 
40 procent av alla som slutfört kursen fram till och med 2018. 
Nästan alla som gått kursen har använt betygskriterierna 
utvecklade inom kursen i en riktig kurs. Två tredjedelar har 
hjälpt/inspirerat någon kollega att ta fram betygskriterier. 
Kursens påverkan och spridningseffekt tycks alltså vara god. 

 

IV. WORKSHOPPEN MÅLRELATERAD EXAMINATION OCH 
BETYGSKRITERIER 

Författarna till denna konferensartikel insåg tidigt att 
införandet av målrelaterade betygskriterier skulle underlättas 
och effektiviseras om en workshop utvecklades som ett 
komplement till den högskolepedagogiska kursen. Dels fanns 
inte plats för ett stort antal lärare att delta i kursen, och dels 
insåg vi att en del av lärarna skulle ha svårt att avsätta den tid 
ett deltagande i kursen skulle kräva. 

Vi kunde dra nytta av den erfarenhet från att utveckla 
pedagogiska workshoppar riktat mot lärarkåren vi förvärvat 
under åren som pedagogiska utvecklare 2014-2016, 
(Berglund et al., 2016, 2017, Kjellgren et al., 2018) och kunde 
baserat på kursmaterialet relativt snabbt utveckla en 
workshop. 

Workshoppens omfattning är tre timmar och deltagarna 
förbereder sig genom att dels ta med sig en kursplan och ett 
kurs-PM (där examinationen i kursen beskrivs) för den kurs 
deltagaren vill arbeta med, samt att deltagarna tittar igenom 
de exempel som publicerats på den högskolepedagogiska 
kursens hemsida. 

Workshoppen har tre delar och i varje del arbetar 
deltagarna i grupp. Den första delen handlar om varför 
målrelaterade betygskriterier behövs, den andra om hur 
lärandemålen måste utformas för att det ska vara möjligt att 
utforma målrelaterade betygskriterier, och den tredje delen 
behandlar själva utformningen av de målrelaterade 
betygskriterierna. Vi visar under workshoppens gång 
exempel på hur lärandemål och vidhängande målrelaterade 
betygskriterier kan utformas. Efter avslutad workshop är det 
meningen att deltagarna ska ha påbörjat sitt arbete med att 
utveckla betygskriterier för en av sina kurser. 

Vid utvärderingen av workshoppen uttrycker vissa 
deltagare en varierande hög grad av frustration. Detta dels 
beroende på att de insett att de sannolikt behöver ändra på det 
sätt de skriver sina lärandemål, men framför allt för att de 
måste ändra i sättet att examinera sina kurser. Många 
uppskattar möjligheten att diskutera lärandemål och 
examination med sina kollegor och de inser att de inte är 
ensamma om att tycka att detta är svårt. 

V. AVSLUTNING 
Vår förhoppning är att den förhållandevis långa 

förberedelsetiden för KTH och KTH:s lärare, den relativt 
stora mängden utbildade lärare och listan med goda exempel 
ska göra att användbara målrelaterade betygskriterier och 
tillhörande målrelaterad examination verkligen kommer att 
införas i alla kurser på KTH. Vi hoppas också att våra 
erfarenheter ska kunna gagna andra lärosäten som står inför 
samma utmaning. 
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� 
Abstract—Ett automaträttande system med frivilliga 

bonusuppgifter (BU) har utvecklats vid Luleå tekniska universitet. 
Syftet med systemet är att förbättra studenternas inlärning i 
kurser med fokus på beräkningar. BU är ett spelifierat hjälpmedel 
som bygger på progression, erfarenhetspoäng och nivåer. 
Klassvisa mjuka deadlines motiverar studenterna att hänga med i 
kursen. Studenter som löser BU kan få en viss bonuspoäng på 
tentamen. Sju års resultat från BU med totalt ca 4500 studenter 
har utvärderats och jämförts med statistik från ca tre år 
dessförinnan med totalt ca 1800 studenter. 

Resultaten visar att med BU har genomströmningen på en kurs 
ökat från 67 % till 92 %, tentamenspoängen (exklusive 
bonuspoäng) har ökat med 34 % och studenternas arbetstid har 
ökat från 11 till 16 timmar per vecka. Dessutom har andelen 
studenter som får de högsta betygen fördubblats. För de studenter 
som inte använt BU (ca 14 %) syns ingen signifikant förändring i 
tentamensresultaten jämfört med innan. De som fått ≥ 25 % på 
BU har ca 42 % bättre tentamenspoäng än de som inte använt BU. 
Således tycks BU avsevärt förbättra studenternas kunskaper och 
resultat. 

I kursvärderingar uttrycker studenter att BU gör att de känner 
sig aktiva, motiverade och självständiga. Kursvärderingar visar 
också att studenternas helhetsomdöme om kursen har förbättrats 
jämfört med innan. 
 

Index Terms—Gamification, spelifiering, automaträttning 
 

I. INLEDNING 
ÅNGA universitetskurser i fysik har låg genomströmning, 
lågt studentengagemang och studenterna har en tendens 
att koncentrera studierna till perioden strax före 

tentamen. Många studenter finner det svårt att hänga med i 
kursen, något som leder till minskad studiemotivation och ökad 
frånvaro, vilket gör att de får ännu svårare att hänga med. Detta 
var fallet i kursen Fysik 3 vid Luleå tekniska universitet, som 
Erik Elfgren sedan 2009 är examinator för.  

Kursen Fysik 3 har ca 500 studenter per år och innehåller två 
delar, modern fysik och mekanik. Fram till och med 2011 
bestod kursupplägget av föreläsningar, laborationer, 
räkneövningar och en skriftlig tentamen i slutet av kursen. 
Under 2012-2014 användes en icke-spelifierad version av 
bonusuppgifter (BU). 

Systemet med bonusuppgifter syftar till att öka studenternas 
deltagande i kursen och förbättra deras inlärning utan att för den 
skull öka lärarnas arbetsbelastning. 
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II. METOD 

A. Funktion 
Systemet har ett enkelt webbinterface där studenten kan välja 
vilket kursmoment hen vill träna. Uppgifterna som studenten 
ska göra på varje kursmoment slumpas liksom indata. Man har 
ett begränsat antal försök på varje kursmoment. Syftet är att 
stimulera studenterna att diskutera och fundera tillsammans på 
likheter och skillnader och därigenom fördjupa deras förståelse 
för kursmomentet.  

När studenten lämnat in sitt svar ges omedelbar formativ 
återkoppling; vilka poängavdrag som gjorts och varför, korrekt 
avrundat svar och även det oavrundade svaret. Det händer att 
studenter kommer och frågar varför det inte blir exakt rätt, och 
då hjälper lärarna dem att förstå. Efter att ha svarat på en uppgift 
får studenten också ett tips som hjälp att förstå och lösa 
problemet. 

För att uppmuntra studenterna att följa med i kursen finns 
även deadlines på varje kursmoment. Dessa är 
automatanpassade till klassens schema så att de ligger två 
arbetsdagar efter att kursmomentet avslutats, dock aldrig fler än 
ett moment per dag. Det är också möjligt att göra uppgifterna i 
efterhand, men då får man ett visst poängavdrag. Systemet låses 
på tentadagen. 

B. Didaktisk design 
Systemet med bonusuppgifter har inspirerats av Design Based 
Research (DBR). Inom DBR används iterationer för att 
undersöka och vidareutveckla koncept för lärande och 
undervisning. I projektet innebar det att hitta element från 
speldesign för att öka motivationen för lärande. Metoden delas 
vanligtvis in i fyra faser: analys av problemområde, hitta 
lösningar och skapa en design, testa designen samt skapa 
designprinciper (Brown 1992, Collins 2004, Anderson & 
Shattuck 2012). 

C. Spelifiering 
Studenterna börjar med att träna på nivå 0-uppgifter, som man 
får göra hur många gånger som helst för att lära sig grunderna. 
När man klarat alla nivå 0-uppgifter får man 2 
erfarenhetspoäng. Nivå 1 ger 10, nivå 2 ger 20, nivå 3 ger 30 
och nivå 4 ger 40 erfarenhetspoäng. Nivå 4 motsvarar en 
tentamensfråga. Det totala antalet erfarenhetspoäng räknas om 
i procent vilket blir studenternas resultat på BU. Det finns även 
möjlighet att ha överkursfrågor (nivå 5) som mest finns för att 
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utmana de duktiga studenterna.  
Poängavdragen för sena svar är tänkta att svida mer på de 

lägre nivåerna för att uppmuntra studenterna att åtminstone 
göra dessa. På nivå 1 är det hälften av poängen som försvinner 
om man lämnar in för sent. Detta innebär att studenterna hänger 
med hjälpligt i kursen om de hinner med nivå 1 och 2. Men när 
de väl har klarat en nivå så är ju nästa nivå inte så långt borta, 
vilket lockar dem att fortsätta hela vägen till nivå 4, och kanske 
även till nivå 5. Rätt vad det är har de klarat hela kursmo-
mentet. 

När man klarar de olika nivåerna får man en medalj. Efter 
nivå 0 får man en bronsmedalj, efter nivå 1 får man en 
silvermedalj, sedan en guldmedalj på nivå 2, en diamantmedalj 
på nivå 3, en mästarmedalj på nivå 4 och en stormästarmedalj 
på nivå 5. 

III. RESULTAT 
Sju års resultat från BU med totalt ca 4500 studenter har 
utvärderats och jämförts med statistik från ca tre år dessförinnan 
med totalt ca 1800 studenter. 

Den totala genomströmningen presenteras i Fig. 1. 
Resultaten visar att med BU har genomströmningen på en kurs 
ökat från 67 % till 92 %.  

 
Fig. 1.  Total genomströmning, räknat som antalet studenter som klarar kursen 
i förhållande till antal studenter som läser kursen. 

 
Analys av tentamenspoängen (exklusive bonuspoäng), i 

Fig. 2, visar att den har ökat med 34 %.  
 

Fig. 2.  Medelvärde på tentamenspoäng (exklusive bonuspoäng). Medelvärdet 
är bildat över alla tentander (blå romb). Figuren gäller för perioderna: före BU 
(2010-2011), icke-spelifierat BU (2012-2014) och spelifierat BU (2015-2018). 

 

Andelen studenter som får de högsta betygen fördubblats. 
För de studenter som inte använt BU (ca 14 %) syns ingen 
signifikant förändring i tentamensresultaten jämfört med innan. 
De som fått ≥ 25 % på BU har ca 42 % bättre tentamenspoäng 
än de som inte använt BU.  

Dessutom har studenternas arbetstid har ökat från 11 till 16 
timmar per vecka. I kursvärderingar uttrycker studenter att BU 
gör att de känner sig aktiva, motiverade och självständiga. 
Kursvärderingar visar också att studenternas helhetsomdöme 
om kursen har förbättrats jämfört med innan 

IV. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Studieresultaten har förbättrats avsevärt (storleksordningen 
30 %) oavsett hur man väljer att mäta det (genomströmning, 
tentamenspoäng, betyg).  

Ett intressant biresultat var att de studenter som väljer att inte 
göra BU har haft ett någorlunda konstant resultat genom åren, 
både före BU och under. Detta tyder på att det inte bara är en 
”elit” som gör extrauppgifterna utan att det är ganska jämnt 
fördelat. 

Studenterna verkar nöjda med BU och även med sig själva 
när de jobbar i systemet. De arbetar mer i kursen och har högre 
studiemotivation. Mer än hälften av studenterna nämner 
specifikt att bonusuppgifterna var bra i kursen, och 80 % anser 
att de skulle använda BU även om de inte fick bonuspoäng på 
tentamen. En orsak till studenternas positiva reaktioner kan vara 
att systemet hjälper dem att följa med i kursen, vilket gör att de 
känner sig duktiga. 

Examinators arbetsbelastning har ökat något eftersom en del 
studenter hör av sig direkt dit, men trots ca 500 studenter på 
kursen blir det inte något problem. 

Under sommaren 2019 (efter resultaten ovan) har ”guld” 
införts på prov inför Lp1. Studenterna använder guld för att få 
lämna in sina svar och de får guld när de klarar uppgifter samt 
när de klarar utmaningar och bedrifter. De studenter som har 
hört av sig verkar mycket nöjda med systemet och säger att det 
är ”beroendeframkallande”. 

REFERENSER 
Brown, A. L. (1992). “Design experiments. Theoretical and methodological 
challenges in creating complex interventions in classroom settings.”, The 
Journal of Learning Science, 2(2), pp. 141-178. 
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� 
Abstract—I kurser med många deltagare blir kursadministrat-

ionen omfattande. En del arbetsuppgifter som är okej att göra för 
ett 50-tal studenter blir helt orimliga när man istället har 500 stu-
denter.  

Lärplattformen Canvas har ett avancerat API (Application 
Programming Interface), vilket innebär att man kan hämta och 
ändra data i Canvas direkt från ett program, utan att använda det 
grafiska användargränssnittet. Luleå tekniska universitet använ-
der sig även av schemasystemet Timeedit och av en studentdatabas 
tillgänglig via LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). 
Med dessa tre system har ett antal administrativa stödsystem ut-
vecklats såsom 1) automatiska schemabaserade kursrum, 2) peer-
review-fördelning och uppföljning, 3) automatisk inrapportering 
av studieresultat, 4) halvautomatiserad tentamenspoäng samt 5) 
förenklad laborationsnärvaro.  

De automatiserade stödsystemen har sparat oräkneliga timmar 
i administration sedan vi införde Canvas 2014. De har även för-
bättrat och kompletterat de befintliga systemen i Canvas. 
 

Index Terms—Kursadministration, automatisering 
 

I. INLEDNING 
ÅNGA universitetskurser på grundläggande nivå har 
många deltagare. Kursadministrationen i sådana stora 
kurser tenderar att bli omfattade. Detta var fallet i kur-

serna Fysik 1 samt Fysik 3 vid Luleå tekniska universitet.  
Kursen Fysik 1 har ca 700 studenter per år och innehåller två 

delar, mekanik och termodynamik. Kursen Fysik 3 har ca 500 
studenter per år och innehåller två delar, modern fysik och me-
kanik.  

Syftet med att utveckla automatiserade stödsystem för kurs-
administration var att spara tid för inblandade examinatorer och 
lärare och att skapa mer flexibla system än de som lärplattfor-
men Canvas tillhandahöll. 

II. METOD 

A. Canvas API 
Canvas har ett avancerat API som klarar av att göra nästan allt 
som går att göra via det grafiska användargränssnittet (Canvas, 
2019). I API:et kan man bland annat styra uppgiftsgrupper, upp-
gifter, meddelanden, quizzar, anmälningar, betyg på uppgifter, 
studentgrupper, peer-reviews och studentsektioner. 

B. Kompletterande datakällor 
Luleå tekniska universitet använder schemasystemet Timeedit 
 
Erik Elfgren tillhör Luleå tekniska universitet; e-mail: elf@ltu.se.  

som innehåller schema för olika kurser. Man får information 
om vilken/vilka lärare, klasser och lokaler som har ett alla 
undervisningspass. 

Luleå tekniska universitet använder en studentdatabas med 
tillgång via LDAP. I databasen finns information om vilka kur-
ser som studenter läser, vilket program de tillhör samt deras stu-
dentmail. 

C. Utveckling 
Utvecklingen av dessa stödsystem har skett gradvis. En del av 
systemen har funnits med sedan 2014, men de flesta har utveck-
lats och tillkommit under årens lopp. Utvecklingen av stödsy-
stemen har gjorts av författaren själv. 

III. RESULTAT 

A. Automatiska schemabaserade kursrum 
Nya kursrum skapas med laborationer, grupper och deadlines 
automatiskt skapade utgående från schemat för respektive 
klass. Systemet kontrollerar att schemat är korrekt – att ord-
ningen stämmer på föreläsningar, lektioner och laborationer för 
respektive klass. Klasser delas också automatiskt upp i sekt-
ioner, anpassade till klasstorlek. Lärare läggs också till i sina 
respektive klassektioner. Bonusuppgifter (se separat artikel 
med titeln ”Bonusuppgifter – en speldesign för ökat lärande 
inom högre utbildning”) skapas med klassbaserade deadlines 
och poäng och dessa synkas in som uppgifter i Canvas där stu-
denterna också kan se hur många bonuspoäng på tentamen de 
kommer att få. En sida med kontaktuppgifter till lärarna skapas 
också automatiskt. 

B. Peer-review-fördelning och uppföljning 
Studenterna ska göra en Peer-review av sina kamraters laborat-
ionsrapporter. Ett script fördelar Peer-reviews inom klassen så 
att studenterna i respektive grupp får olika rapporter att granska. 
Granskningarna följs sedan upp halv-automatiskt. 

C. Automatisk inrapportering av studieresultat 
Laborationer och inlämningsuppgifter betygsätts i Canvas. Re-
sultaten sammanställs sedan och rapporteras in via ett script till 
våra administratörer. Scriptet håller även reda på om en student 
har gjort olika kursmoment vid olika tillfällen. Scriptet kan 
även översätta olika Canvas-resultat till betyg på olika kursmo-
ment. 

Automatisering av kursadministration med lär-
plattformen Canvas 
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D. Halvautomatiserad tentamenspoäng 
Ett web-baserat gränssnitt används för att summera och rappor-
tera in tentamensbetyg inklusive bonuspoäng (som hämtas från 
Canvas). Systemet beräknar också statistik per uppgift, per 
klass och per program. 

E. Förenklad laborationsnärvaro  
Studenterna anmäler sig till ett labbtillfälle och sedan slumpar 
ett script ihop labbgrupperna. Tanken är att studenterna ska få 
träna på att samarbeta med olika personer. De studenter som 
tillhör klassen har företräde, men sedan öppnas anmälan upp 
även för övriga studenter. Detta görs för att förenkla för studen-
ter som läser om kursen eller som har andra typer av undantag. 
Närvaro på laborationer kan sedan enkelt rapporteras in i ett 
web-gränssnitt. Läraren ser studenterna i grupperna och behö-
ver sedan bara avmarkera de studenter som inte är närvarande. 

F. Övrigt 
Mindre stödsystem har utvecklats för att 1) ta fram kontaktlistor 
för kursvärdering; 2) Sammanställning samt rapportering av 
plagiering; 3) mass-ändra deadlines på uppgifter och 4) lägga 
till labbgrupper kopplade till rätt deadlines. 

IV. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Stödsystemen har varit till stor hjälp både för lärare, studenter 
och administratörer. De har besparat oräkneliga timmars mono-
tont arbete. Dessutom har det varit roligt att utveckla dem. 

REFERENSER 
Canvas (2019). ”Canvas LMS – REST API and Extensions Documentation” 
Hämtad 2019-09-27 från https://canvas.instructure.com/doc/api/index.html. 
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Abstract—This paper focuses on the workbook approach. It 

is a tool for active and self-regulated learning, allowing for 
teachers to guide students in a certain direction and to provide 
clear goals in otherwise rather open-ended design projects.  The 
learning strategies self-regulated students employ support 
setting up goals and evaluate their performance, this strategy is 
guided by the workbook approach. Hence, it supports also 
previously non-self-regulated learners in devoting to the 
projects in more informed ways.  Industrial design engineering 
is unique compared to other engineering educations as it 
combines both artistic and scientific approaches and practices, 
it combines technical rationality and reflective practice. Typical 
design projects address the social, economical, cultural, material 
and technical dimensions of a situation in iterative design 
thinking cycles of gaining empathy for user needs, visualizing 
and materializing ideas and concepts and testing with users to 
inform the process. The workbook approach is a tool to guide 
such open-ended projects through cycles of reflection in- and on- 
actions. This informs learning and understanding during the 
process, rather than afterwards when final results is done. The 
workbook approach is currently implemented in five 
compulsory and several elective courses at Industrial Design 
Engineering (IDE) at Luleå University of Technology (LTU). 
The results so far are indications of better self-regulation in 
subsequent courses and students’ understandings of the end-
result not being the project result, but for them to be the next 
generation of independent design engineers. As of yet, this is a 
work-in-progress and more studies are needed to provide 
evidence of concept such as more active and/or self-regulated 
learners. The workbook approach however seems to contribute 
in students being more independent as it guides them through 
the project process. In conclusion, based on our preliminary 
findings, we consider that the workbook approach shows 
indications of being a tool to support active and self-regulated 
learning in open-ended design projects. 

 
Index Terms—workbooks, active learning, self-regulated 

learning, industrial design engineering, design thinking 
 

I. INTRODUCTION 
HE focus of this paper is the Workbook approach, an 
active learning tool that has been implemented at 
Industrial Design Engineering at LTU Sweden. Drawing 

on the theoretical background of self-regulated and active 
learning, through design thinking, this work-in-progress 
paper describes the rationale behind the workbook approach, 
aiming to initiate a discussion of how we as educators can 
contribute to active, self-regulated learners.  

Design education has historically been conducted in the 
form of master-apprenticeship, and more recently as studio-
based, i.e. students spending a lot of time in the design studio, 
where the teacher also devotes a lot of time providing 
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feedback [1]. Critical learning situations in this view often 
occurs in the studio, compared to the more formal learning 
sitautions during presentations [1]. The studio may seem as 
an ideal learning experience for the student, however, the 
increasing need for efficient use of teacher resources imply a 
need for new approaches. 

In a strive for keeping the formative feedback, merged with 
an IDE competence profile [2], we have explored and 
implemented the workbook approach at IDE. In short, this 
approach directs the students towards writing and reflecting 
on their own process, methods used, and learning experience 
gained in the project they currently employ.  The rationale is 
a strive for succeeding active and self-regulated students, who 
know the learning objectives and expected outcomes of both 
the projects, separate courses, and the programme as a whole. 
This has now been a work-in-progress for some five years and 
it is due time to review the outcome of implementing the 
approach.  

II. ACTIVE AND SELF-REGULATED LEARNING  
There are numerous approaches to active learning, with the 

only thing in common that they all mean that students do 
something [3]. Most experienced teachers certainly agree that 
it is rarely enough for students to do something for a good 
learning experience, i.e. active learning requires a certain 
direction and clear goals to actually contribute to learning. It 
is also essential for students to think about what they did and 
what they learned from doing the learning activity [3].  

Self-regulated learning is described as students taking own 
responsibility and control of their own skills and knowledge 
acquisition [4]. Benjamin Franklin for example formulated 
his own learning objectives and on a daily basis wrote of his 
actions to reach them [4]. Franklin allegedly said that this 
contributed to arranging his thoughts better. Within higher 
education, most teachers would probably agree on a general 
goal being to produce independent learners [5]. The learning 
strategies that independent learners employ support them in 
setting up goals and continuously evaluate their own 
performances, which provides them with better opportunities 
to steer their own progress in relation to students who don’t 
employ such strategies [4].  

 

III. TEACHING AND LEARNING INDUSTRIAL DESIGN 
ENGINEERING 

Industrial Design Engineering can be seen as unique 
compared to other engineering educations, as it involves 
open-ended context-based projects addressing the social, 
economical, cultural, material and technical dimensions of a 
situation addressed [6], an interdisciplinary social process 
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concerning empathy for human needs and experiences [7], 
iterative cycles of practice through experimentations and 
reflections [8], developing specialized forms of visual 
thinking skills [9],and a frequent practice of formative 
feedback sessions [1].  

To teach and learn design is challenging since it involves a 
merge between artistic and scientific practices [10]. IDE also 
exists within two paradigms. In short, technical rationalism 
encompasses a view of knowledge that supports a systematic 
rational practice. For example, this can involve a design 
practice starting from a given theoretical framework, carrying 
out a linear process to solve a given problem [11]. This 
approach can be good enough when it comes to relatively 
well-arranged problems. When it comes to problems, which 
have many dependencies, conditions and possible solutions, 
there is no right approach, there is no process or activity that 
provide the right solution, since there are too many options 
[16]. The paradigm of reflection practice is described as 
conscious consideration of the situation at hand [12] [13], 
employed in and on actions through methods and materials 
such as e.g. experimentation, sketching and prototyping [14]. 
The purpose is still to find a solution to a problem, but it 
includes a break with the given and immediate situation, 
which opens up possibilities for change and innovation [15]. 

To learn to deal with the uncertainty in open-ended design 
projects can be seen as a portal the students walks through 
and as a consequence substantially change their ways of 
thinking and acting once through [17]. This does however not 
mean that the students understand directly, but rather involves 
an extended process in which students’ struggle with their 
understandings and needs teachers’ continuous support and 
feedback [18].  

IV. WORKBOOKS 
The workbook approach at IDE is based on theories of 

active and self-regulated learning, design thinking, learning 
portfolios and some principles from the CDIO framework 
[20], and is currently implemented in five compulsory 
courses, and several elective courses.  

The concept of ‘workbook’ symbolizes the idea that this 
approach focuses on reflection-on-actions and work-in-
progress, rather than end-results [19]. It is described as an 
approach that includes a learning process in which the 
students describes their performance, results and reflections 
on what contributed to both learning and the result [19].  

Design communities often use portfolios for presenting 
samples of work performed [1]. Typically, portfolios reflect 
a designer's best work and presents the final design, the 
artifact, and not the scrubby intertwined process, arguments 
for why specific methods have been developed and the 
rationale behind the decisions that are underlying the design 
process. The latter can be framed as the ‘design thinking’ 
involved [15] .  

The foundation of the workbook approach is the human 
instinct of reflecting on experiences, what has been framed as 
‘learning-by-doing’ [21]. The workbook guide students to 
plan and perform their work in such ways that reflection will 
take place. Reflection provides better control of the actions, 
both compared with a blind trial-and-error, and to a linear 
process of predetermined activities that takes place without 
any thought or consideration.  

The IDE workbook is both a tool for feedback and 
assessment. The students hand-in get formative feedback on 
their workbook during the project, feed-forward to up-

coming design projects, and a summative assessment of work 
at the end of the course. The workbook itself consists both of 
written text, i.e. literature reviews and methods employed, as 
well as sketches and photos illustrating the process and its 
results, see figure 1. Typically it involves different sections 
that deals with a) this is me, a page that describes the student 
and her or his experiences and competences in relation to the 
IDE competence profile [2]. The workbook is usually 
structured after the choosen design process, e.g. b) learn, c) 
design, d) build, and e) test, which all have their own 
theoretical, methodological and analysis subsections. The 
final f) reflections and learnings deals with learning 
outcomes in terms of both lessons learned, experiences and 
challenges to address in upcoming projects. In this final 
section, the students are encourages to show and tell of 
mistakes, for others to learn, e.g. through peer reviews or up-
coming course students, and for the students to be better 
prepared for upcoming projects. The final reflection concerns 
the progress of the students' own learning and understanding, 
and provide opportunities for reflection and self-assessment.  

One of the teaching strategies behind the workbook 
approach relates to the critical four levels of reflection; to be 
able to 1) describe events and actions taken in specific 
situations, 2) motivate, discuss and identify possible reasons 
behind certain phenomena, 3) reflection of alternative actions 
or solutions and their consequences, and 4) reflect on macro-
level, i.e. a broader and more advanced perspective dealing 
with reflecting on relevance and effects in relation to 
sustainability, users, user groups, or society at large [22]. The 
ability to undertake critical reflection relates to the SOLO 
taxonomys extended abstract, i.e. the student should 
demonstrate deep understanding of aspects in an integrated 
whole [23]. This implicates students being able to understand 
concepts and principles and how they can be used in other 
contexts than the current project [24]. In turn, this means that 
a higher level of learning is reached [25]. 

 

 
Figure 1. Example of evidence of learning in workbook, 

by Sara Kafi TD HT18. 

V. DISCUSSION 
This paper concerns the workbook approach and how it 

benefits students’ active and self-regulated learning. Since 
this is a work-in-progress, there are as of yet no results 
besides our own reflections on improvements of learning 
results in courses and master thesis projects. Our own 
evaluation is that the workbook approach have benefits on 
students being more active and self-regulated, e.g. they better 
understand the learning objectives,  they provide evidence of 
learning, they don't have to wait for the teacher directing the 
process, i.e. they know what to do.  Future studies are 
however needed to provide more concrete proof of concept 
and to perhaps adjust the workbook approach. In conclusion, 
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based on our preliminary findings, we consider that the 
workbook approach shows indications of being a tool to 
support active and self-regulated learning in open-ended 
design projects. 
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Reinforcement of knowledge acquisition in course
chains using student-held seminars

Wolfgang Birk and Khalid Tourkey Atta

Abstract—This work in progress paper presents an approach
for knowledge reinforcement of students by introducing student-
held course seminars reflecting back on the knowledge from prior
courses relevant to current course topics. The paper discusses
the motivation of the approach, its practical implementation,
and observation made during two consecutive course instances.
Further, course evaluations are used to reflect on the efficacy of
the proposed approach and its future refinement.

Index Terms—Seminars, student-held, connected content, re-
inforcement

I. INTRODUCTION

In nowadays engineering education programs for cyber-
physical systems, courses are interdependent, meaning that
later courses rely on the students’ ability to make use of the
knowledge from previous courses due to the amount of mate-
rial that need to be covered, leaving little room for repetition
of knowledge from prior courses. Moreover, industry have a
need for engineers which both have a fundamental depth in
knowledge and being able to work in cross-disciplinary teams,
resulting in engineering education needs to balance breadth
and depth, as argued in [1].

In the control engineering education at Luleå University
of Technology an aligned course chain was introduced to
enable students to acquire knowledge on a vast number of
concept, exhibiting the above problem. The problem is further
aggravated as the courses are taught by different lecturers
and teaching assistants putting different levels of emphasis on
concept. In some cases the teaching assistant are only assigned
to a specific course once. It became obvious in the later courses
that students were not able to connect the different concepts
and understand their limitations and applicability aspects.
Thus, the knowledge, which was expected as a prerequisite,
was not sufficiently well established.

Figure 1. Concept dependencies between different courses in a course chain

In Fig. 1, the dependencies of concepts between courses
in a chain is shown. Clearly, there can be different levels of

W. Birk and K. Atta are with the Control Engineering Group at Luleå
University of Technology, Sweden. email: {wolfgang.birk,khalid.atta}@ltu.se

dependencies and as soon as an underlying concept is not
well understood, the achievement of the learning objectives
in a course is jeopardized. These dependencies may easily
span several courses and especially the dependencies can be
nested. A nested dependency can be seen in the concept chain
C2 B2 A1. While dependencies in consecutive courses
are quite easy to detect, this might be more difficult for
dependencies to courses which are taught earlier in the course
chain, like the dependency Cn A2.

This issue is not new and there are approaches on a program
level to deal with such challenges, where the conceive-design-
implement-operate (CDIO) approach [2], has become very
popular. To what degree CDIO and problem/project based
learning (PBL) can become complementary is discussed and
contrasted in [3]. While a well structured program will resolve
many of the dependency issues, it is difficult to deal with
them on a course level. This study suggests an approach which
can be implemented on a course level and thereby is able to
complement the CDIO and PBL approach with a mechanism
to reinforce the knowledge acquisition by the students.

Therefore, this paper proposes student-held seminars in
which students discuss concepts from prior courses which are a
prerequisite for the understanding of concepts that are about to
be introduced. Thereby, re-learning and deeper understanding
is enabled for each individual student. Student which are
not sufficiently familiar with the concept are then given the
opportunity to review prior course material and increase their
chances to understand the new concepts.

II. APPROACH

The student-held seminars requires several working steps in
the course preparation but also a well-defined setup for the
students to be able to provide insight-full seminars.

The objective of the seminars is therefore to
1) refresh the knowledge of all the students in the class;
2) harmonize the understanding of the needed fundamental

concepts in the course;
3) have the student to present technical content and discuss

it with peers;
4) prepare the students for the upcoming course materials

of the lecture.
We will now use Course C as the current course in the

chain to describe the approach step-by-step:
1) The lecturer supported by the teaching assistants ana-

lyzes the concepts which are taught in course C and on
what priory taught concepts those depend. Essentially, a
dependency diagram as shown in Fig. 1 can be derived.
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This has to be done well ahead of the course start and
should re-occur to consider changes in the prior courses
A and B.

2) For each concept an associated seminar topic will be
defined which reviews and discusses the concepts Ai
and Bi. The topic need to be described detailed enough
to enable the students to be focused and concrete in their
derivation of the seminar.

3) The seminars are scheduled to occur before the associ-
ated lecture.

4) Student groups will now be assigned to the seminars
5) The student groups are obliged to provide the presen-

tation material to the lecturer or teaching assistant to
review correctness and give valuable feedback prior to
the seminar.

6) During the seminar the lecturer and/or teaching assistant
will be present to step in and answers questions or pro-
vide additional important insights. Mainly, the lecturer
or teaching assistant act as a moderator. All participants
in the course are encouraged to asks questions and
especially indicate which difficulties they have with the
concept(s).

7) The seminar material will be made available to all
participants after the seminar.

8) On the basis of the seminar the lecturer will then
introduce the associated concept and present it to the
students.

This approach is well aligned with the thinking presented in
[4] where the critical concepts are identified from the analysis
of the ”concept inventory tests”. It is the belief of the authors
that the proposed concept can be used as a complement.

The proposed approach enables the lecturer to identify gaps
in the student knowledge, enabling adaptation of the course
content. Further, the discussion of of prior concepts can also
provide the motivation for more advanced concepts when
limitation of the prior concepts are addressed by the new
concept. Moreover, the abilities that new concepts provide will
be put into the correct context.

III. PRELIMINARY RESULTS

The student-held seminars have been used in two consec-
utive course instances of the course R7014E. Initially, the
seminars were only tailored very loosely, providing a high
level of flexibility to the students. The resulted in largely
varying quality of the seminars and the also the content that
was discussed. In the second round, the topics more detailed
more accurately and the expectations on the seminar and its
content were specified more accurately.

In both occurrences, specific question in the course eval-
uation were used to gather feedback from the students on
the student-held seminars. While the idea was highly valued,
many students were questioning the effect of the seminars and
specifically the quality of the seminars. Here, the layout of the
seminar and the contents would need to be detailed much more
rendering a higher quality of the seminars and the material.

As a lecturer, the seminars provided a tool to assess the
knowledge gaps of the students as a whole but also on an in-
dividual basis as the discussion quickly revealed gaps. Further,

insights were provided which aspects needed a more thorough
treatment during the subsequent lectures in the course. One
further observation is also that the students became more
engage in participating actively in the course.

IV. CONCLUSION & FUTURE WORK

Student-held seminars of already taught concepts is a way to
review and discuss such concept and to reveal gaps in student
knowledge. It also enables student to become aware of their
own knowledge and and where more efforts in the studies are
needed. Moreover, the approach provides a means to reinforce
the learning process for critical concepts in a course chain and
interdependent concepts, while there is no need for a change
in the overall study program structure and implementation.

The student-held seminars provide a complementary tool on
the course level and is compatible with the CDIO and the PBL
approach as well as with concept inventory tests.

It can be concluded that the student-held seminars are a
viable approach, but need to be implemented with great care
such that sufficiently high quality seminars are given by the
students. In addition, students are becoming more familiar and
accommodated to giving presentations.

In the next course instance, the guidelines for the seminars
will be improved and a more structured setup will be required
for the seminars. Introducing peers as moderators will also
be considered along with a more formal assessment of the
approach.
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Abstract—The global nature of business has made 

international experience during studies at the university 
important. This short paper presents learnings and gives insights 
from a project that seeks to investigate the possibility of giving 
students international experience international experience 
without having to travel abroad. The paper describes two test 
runs of an ongoing collaboration between Umeå University in 
Sweden and Edith Cowan University in Perth, Australia. The 
results show that students want to engage in international 
collaboration, however, there are many issues to address to 
create a working collaboration. 
 

Index Terms—Engineering education, Engineering Students, 
Curriculum development, International relations, Collaboration, 
Collaborative tools 
 

I. INTRODUCTION 
The general globalization that our engineering students will 

face during their future profession, once leaving the 
university, has increased the value of giving students’ 
international experience during their studies at the university 
[1]. 

Even though most students on the engineering study 
programs at Swedish Universities are given the opportunity to 
study part of their education abroad, a majority of our students 
do not have the possibility to do this. Therefore, it is of great 
importance that engineering students are given the possibility 
to get international experience without having to engage in 
exchange studies. This paper presents learnings and gives 
insights from a project that seeks to investigate the possibility 
of giving students international experience international 
experience without having to travel abroad [2][3]. This 
collaborative project was set up between students and teachers 
at Edith Cowan University (ECU) in Perth, Australia, and 
Umeå University, Sweden. These locations were chosen out of 
two main reasons –because of the physical distance between 
the universities and, consequently, the time difference, and the 
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remote distance of both the north of Sweden and Australia. 
The use of online virtual collaborative technology has become 
central to current business practices especially in Australia due 
to its physical isolation. Furthermore, the established contacts 
between teachers at the two universities are of great 
importance for setting up the collaboration. Involving students 
in an international collaboration was designed to increase 
students’ exposure for different cultures and business practices 
by working with students from another country. It was also 
structured to improve students technical skills in the use of 
online collaborative tools in a business setting, which it was 
hoped, would develop their employability through the co-
creation of a product and digital marketing content for an 
international audience. 

As an effect of web 2.0 and social media [4][5][6], there 
has, during the last 10-15 years, been both an increase and 
improvement in online collaborative tools that are used both 
for education (e.g. online units), professional collaboration 
and for pure pleasure. Many of these online collaborative tools 
are now used in the workplace to interacting with colleagues, 
crowdsource ideas, create innovative marketing content, and 
engage potential customers [7]. Products and services such as 
Slack, Dropbox, Google Drive, Skype and Zoom have become 
commonplace. Furthermore, social platforms, some intended 
for personal use, have also become common with in 
profession practice, e.g. WhatsApp, WeChat, Facebook 
Messenger and LinkedIn. 

 

II. COLLABORATIVE SETUP AND CHALLENGES 
In order to improve students’ skills in both an international, 

inter-disciplinary and a professional context the students 
participated in an international online collaboration through 
digital platforms to provide students with a globally relevant 
and transformative social learning experience [8]. Hence, A 
joint curriculum was developed combining an engineering unit 
at Umeå University, Sweden, and a marketing unit at Edith 
Cowan University, Perth, Australia. So far the collaborative 
project have been done twice, in 2017 and 2019. During the 
first run in 2017, the collaboration was between students and 
teachers on the engineering unit Prototyping for Mobile 
Applications at Umeå University, a fourth year unit on the 
five-year MSc engineering program in interaction technology 
and design and the marketing unit Current Issues in Marketing 
at ECU, a third year undergraduate marketing unit. During the 

International Experience by Interdisciplinary 
Collaborative Teaching 

Thomas Mejtoft, Umeå University, Helen Cripps, Edith Cowan University,  
and Stefan Berglund, Umeå University 
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second iteration in 2019, the engineering unit Technology for 
Social Media at Umeå University was the counterpart to the 
marketing unit at ECU. However, the setup regarding the 
different chores was the same. 

The basic idea was that the engineering students created 
applications and the marketing students created campaigns and 
marketing material for these applications as well as a 
background investigation regarding the business potential of 
the ideas of the applications. 

 

A. First Test Run 
The project incorporated a number of steps that interwove 

between the two units, with information being exchanged 
during the length of the units. A major issue is that the 
semesters between the two Universities differed. The ECU 
students started their unit approximately four weeks before the 
students at Umeå University. This was similar for both the 
first and second test run. 

One of the major challenges discussed and addressed before 
the first project started was regarding assessment of the 
students. The challenge in the design of this collaborative 
curriculum was that the students must be able to finish their 
units in case of collaborative problems. Hence, there cannot be 
a total dependence between the two units and the lecturers 
needed to use ad hoc flexibility over the course of the 
collaboration. It was also decided not to give the students all 
information about the project at the start of the units but rather 
on a need-to-know basis to gradually create a better 
understanding of the students’ own situation. 

The ECU students formed teams and created online public 
blogs containing information drawn from academic and 
industry literature relating areas of marketing innovation such 
as smart home technology, connected devices, online media, 
gamification and environmental sustainability. The blog post 
formed part the ECU students’ assessment for the unit. Then 
the students at Umeå University students reviewed the blog 
posts as part of their preliminary research to gather 
information for developing their mobile application. By 
linking the assignments between the different units, but not 
integrating them, it was possible to create a situation were 
students could be assessed on the different tasks independent 
of the students on the other unit. This was good and created a 
security for the students and lowered the fear of being 
dependent on someone they do not know. 

Another issue that needed to be addressed was the different 
online platforms used at the different universities. Umeå 
University uses Moodle while ECU uses Blackboard. The 
bureaucratic systems did not allow for other students to easily 
be added to the other’s platform. To create a more real 
situation, it was decided to use Slack to exchange information 
and ideas and submit results during the project. At the start of 
the course, the Umeå University students created a video 
about their proposed apps in English and posted it on Slack for 
the ECU students. 

 
 

Initial learnings from the collaborative project 
The student review of the project showed that they liked the 

idea of the project but a more structured approach would be 
beneficial. Students on both sides of the collaboration often 
struggled with the unknowns, as they were reliant on students 
on the other side of the planet. However, from the 
communication platform it could be observed that the students 
exhibited skills in finding solutions and workarounds to 
complete their assessments.  

 
Experiences and learnings from the first test run include: 

a. The need to explicitly explain how all parts of project 
is going to work and how the students execute their 
role. 

b. Supervise a formal introduction of the students in 
each location so all students have the same 
knowledge about each other.  

c. Provide real-time opportunities by setting Swedish 
lectures in the morning and Australia lectures in the 
afternoon.  

d. Set joint deadlines between the two units and make 
clear the consequences of failing to meet deadlines. 

 
Since this was the first test run, both the integration and the 

number of touch points between the students were limited. 
Since both units ended at the same time, it was regarded as 
hard to find time for final feedback between the two groups. 
According to the students, they felt that “the collaboration 
ended in the middle of the unit”, since no final contact was 
mandatory since the units ended. 

Challenges during the initial collaborative project included, 
stilted exchanges on issues due to time differences, differing 
understandings of cultural priorities and aligning the timing of 
assessment of the units’ requirements. However, benefits to 
the students included, experience to give and receive 
feedback, experiencing a new business culture and 
technologies, development of online media skills and having 
to solve real world problems.  

 

B. Second Test Run 
During the second run, the teachers addressed most of the 

problems that was identified during the first test run. Foremost 
the understanding of the other students and creating a stronger 
bond between the groups at the different universities. This was 
done by a formal real-time introduction using an online 
meeting application. According to the students this created a 
better understanding of “who are the ones on the other side of 
Slack”. Another real-time full class meeting was held in the 
middle of the unit for discussions. Furthermore, real-time 
discussions between the groups in Sweden and Australia were 
encouraged during the collaboration but did not happen to a 
great extent. 

Another issue that was addressed was the problem with the 
collaboration ending too soon. During the second test run a 
final feedback round was held at the end of the units, which 
made the collaboration seem more integrated. 
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Experiences and learnings from the second test run include: 

a. More introductions to Slack and the other online 
collaborative tools used. 

b. More collaboration and more contact with the other 
students were requested. 

c. Even more introduction to the other group and what 
they can expect from them. 

 
What is clear is that the more integrated the collaboration 

gets, the students seem to want even tighter collaboration. 
Even though the teachers involved still are reserved towards a 
full integration due to regulations regarding assessments and 
examination at the different universities, the students want a 
fully integrated project. 

 

III. CONCLUSIONS AND FURTHER DEVELOPMENT 
Evaluating and analyzing the project among the teachers 

involved in the collaboration, revealed several challenges. 
However all teachers involved in the collaborative project 
believed this type of international collaborative curriculum can 
benefit the students [cf. 9]. Initial challenges included, stilted 
exchanges on issues due to time differences, differing 
understandings of cultural priorities and aligning the timing of 
assessment of the units’ requirements. However, benefits to 
the students included, experience to give and receive feedback 
from students that are not their classmates, experiencing a new 
business culture and technologies, development of online 
media skills and having to solve real world problems.  

Universities that focus on collaboration [10] and 
internationalization, solving real-life problems like case 
studies [11] is positively influencing perceived quality from 
student perspective. This could influence not just future 
enrolment of students but also perception of the University’s 
quality among other stakeholders, such as the industry. Hence, 
implementing collaborative real-life projects in teaching 
process influences not just students’ curriculum but also 
marketing environment as well and consequently helps 
universities to acquire a better position in the educational 
landscape. 

This project is work-in-progress and the collaboration will 
be further developed during spring 2020 with the goal to 
launch a third collaboration during fall 2020. Challenges that 
will be addressed during next run will be the timing and setup 
of the projects touch points to make most use of all students 
time during the two units. Furthermore, common evaluation 
criteria (although based on both universities’ regulations) will 
be developed. The long-term goal is to create both value 
during the units, i.e. make the studies more interesting and 
challenging, and increase the students employability. 
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Abstract—Undervisning för hållbar utveckling är allt viktigare 

inslag i ingenjörsutbildningen. Enligt FNs organ för utbildning, 
vetenskap och kultur (UNESCO) skall en sådan undervisning 
syfta till att studenterna förvärvar de kunskaper, färdigheter och 
värderingar som ger dem möjlighet att bidra till en hållbar 
utveckling.  

En sådan undervisning kräver innovativa, aktiva och 
deltagande undervisningsmetoder som stödjer och motiverar 
studenterna att fatta välgrundade beslut och vidta ansvariga 
åtgärder i ett kommande yrkesliv.  

I en kommande lärobok, riktad till verksamma lärare, 
diskuteras och exemplifieras hur personliga förhållningssätt, 
globala resursfrågor, falska nyhet eller framtidsvisioner kan 
integreras i undervisningen ur ett didaktisk och metodologiskt 
perspektiv. Boken tar avstamp i UNESCOS riktlinjer för 
undervisning om hållbar utveckling. 
 

Index Terms—Hållbar utveckling,  
 

I. INTRODUKTION 
 högskolelagens första kapitel, femte paragrafen [1] talas om 
att högskolorna skall främja en hållbar utveckling som 

innebär att nuvarande och kommande generationer skall 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social 
välfärd och rättvisa.  

De nationella målen för Civilingenjörsexamen [2] lyfter fram 
förmågan ett utforma och utveckla hållbara produkter, 
processer och system samt förmågan att förstå teknikens roll i 
samhället, inbegripet sociala, ekonomiska och miljömässiga 
aspekter.   

Dessa mål har varit i kraft i styrdokumenten för högre 
utbildning i drygt 20 år, men har i många fall inte gjort särskilt 
stort avtryck i den faktiska undervisningen och i 
programdesign. Detta är en situation som nu påtagligt står inför 
förändring. Trycket på högskolorna, på programmen och på de 
enskilda kursernas lärare, att inkludera hållbarhet, har märkbart 
ökat. Detta har en bakgrund i klimatfrågans tilltagande 
aktualitet och en ökande internationell handlingsberedskap, 
vilken kan exemplifieras med Parisavtalet och antagandet av de 
17 hållbarhetsmålen. [3] 

Det stöd man som nybliven lärare kan finna har fram till 
nyligen huvudsakligen utgjorts av material utgivet av FN-
organisationen UNESCO som är FNs organ för utbildning, 
vetenskap och kultur. Genom åren har organisationen tagit ett 
globalt ansvar för grundläggande principer för och 
konkretiseringen av undervisning för hållbar utveckling på alla 
samhällets utbildningsnivåer, inklusive högskolan. [4] 

II. VAD? 
All utbildning, även ingenjörsutbildning, ska enligt 

UNESCO, erbjuda studenterna att förvärva den kunskap, de 
färdigheter och värderingar som ger dem möjlighet att bidra till 
hållbar utveckling, att fatta välgrundade beslut och vidta 
ansvariga åtgärder för miljöintegritet, ekonomisk bärkraft och 
ett rättvist samhälle för nuvarande och kommande generationer. 
Utbildningen ska vara transformativ och syftar till att både 
omorientera samhället mot hållbar utveckling samt att utveckla 
personlighet, värderingar och attityd hos studenten, och 
definitivt även hos läraren. 

Inom UNESCO har man identifierat åtta stycken 
kärnkompetenser som kan verka som målbilder i 
undervisningen. Några av dessa är mycket välbekanta för 
ingenjörsutbildningen – kritisk tänkande, att diskutera och söka 
lösningar på komplexa problem, att lösa problem genom 
samarbete med andra, och att tänka i system. Andra 
kompetenser kan kanske kännas mindre bekväma att undervisa 
kring – att förstå den egna rollen i samhället och det egna 
agerandet, analysera, att beskriva och hantera normer, 
strategisk kompetens och att föreställa sig framtida möjligheter 
ur olika aspekter. 

En uttalat transformativ utbildning kräver i slutändan en 
omorientering av utbildningssystem och utbildningsstrukturer 
samt en omprövning av vad undervisning och lärande innebär i 
praktiken. Detta innebär att viktiga frågor om hållbar utveckling 
ingår, som en väsentlig del, i undervisning och lärande och 
kräver innovativa, deltagande undervisningsmetoder som 
motiverar studenterna att vidta åtgärder för hållbar utveckling, 
i kommande yrkesliv och i den privata sfären. 

Vi upplever att ett aktuellt läromedel, riktat till fortbildning 
av undervisande personal på högskolan, i hög grad skulle stärka 
möjligheterna till en verklig förbättring av undervisningen 
kring hållbar utveckling. Vi talar då inte om en bok OM hållbar 
utveckling, sådana finns det redan ett flertal, utan om en bok 
FÖR hållbar utveckling. En bok som skulle kunna fungera som 
stöd för lärare som vill utveckla utbildningar där studenterna 
faktiskt utvecklar inte bara kunskap och förståelse utan också 
attityder och värderingar vilka i ett framtida yrkes- och privatliv 
gör skillnad. 

III. VARFÖR OCH HUR? 
De tre författarna till boken har mångåriga erfarenheter av 

lärarutbildning, universitetslärarfortbildning,  ingenjörs-
utbildning och utbildning inom hållbarhetsområdet, var och en 

Läromedel för lärafortbildning inom 
hållbarhetsområdet 
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med lite olika tyngdpunkt i kompetensprofilen. Didaktiska 
erfarenheter och kunskap inom teknik- och 
hållbarhetsområdena har publicerats i två tidigare läroböcker. 
[5] [6] Under ett drygt tiotal år har särskilt vi sökt realisera 
hållbara utbildningar i fas med UNESCOS riktlinjer. Vi har på 
olika sätt experimenterat med lärmål, undervisningsformer och 
examination. Vi tror att vi har intressanta erfarenheter att dela 
med oss av, inte minst vad gäller metodfrågor och formulering 
av frågeställningar, av hållbarhets- och metodkaraktär. Trots att 
vi har olika erfarenheter och intressefokus skriver vi boken som 
en sammanhållen helhet där gruppen som helhet står för bokens 
innehåll, något som leder till stimulerande diskussioner och ett 
eget lärande på hög nivå. 

IV. SYFTE 
Bokens huvudsakliga syfte är alltså att stärka framförallt de 

lärare som är relativt nya inom området eller som vill lägga in 
moment och aspekter kring hållbarhet i den ordinarie kursen. 
Det visas genom ett antal exempel på hur detta kan göras 
metodologiskt och innehållsmässigt. Det kan handla om hur 
man på ett rimligt och för studenterna någorlunda, bekvämt sätt 
diskuterar exempelvis personliga förhållningssätt, globala 
resursfrågor, falska nyhet eller framtidsvisioner. I boken finns 
naturligtvis även kapitel rörande kunskaps- och 
kompetensbegrepp samt hållbara och didaktiska begrepp och 
principer.  

Gruppen har kontrakt med ett ledande läroboksförlag för 
utgivning av boken. 

V. AVSLUTNINGSVIS 
Eftersom att detta är ett pågående arbete vill vi ta tillfället i 

akt och lyssna av vad lärarkollegiet tycker sig behöva i en bok 
av detta slag. Vi vill därför kortfattat presentera detta nya 
läromedel för lärarfortbildning samt diskutera generella 
utgångspunkter där hållbarhetsaspekter kan introduceras eller 
fördjupas i ingenjörsutbildningar. Samt vad det skulle kunna 
innebära för en förändrad ingenjörslärarroll och för en 
förändrad ingenjörsutbildning. 
 

REFERENSER 
[1] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434 - nedladdat 
2019-09-25 

[2] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100  - 
nedladdat 2019-09-25 

[3] https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-
goals/ - nedladdat 2019-09-26 

[4] https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development - 
nedladdat 2019-09-26 
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Abstract—I traditionella ingenjörskurser får studenter sällan 

feedback, och när de får det är det nästan alltid läraren som ger 
denna feedback. Ett sätt att ge feedback, som endast kräver en 
liten lärarinsats, presenteras i detta papper. Metoden har använts 
under några år på tekniskt basår vid KTH. Dess resultat, 
generaliserbarhet, begräningar och utvecklingsmöjligheter 
diskuteras i detta papper.  
 

Index Terms—Formativ feedback, aktivt lärande 
 

I. INLEDNING 
 kursenkäten VT 2017 uttryckte flera studenter svårigheter att 
förstå hur deras tentamenslösningar poängbedömdes. En 

trolig förklaring till detta är att de allmänna rättningsnormer 
som ligger till grund för poängbedömningen utgörs av generella 
principer, som många studenter inte kan omsätta till den 
konkreta tentamensuppgiften. Studenternas uppfattningar 
harmonierade med lärarnas, som var eniga i att 
studentlösningarna ofta genomsyrades av bristfällig 
redovisning.   

Under HT 2017 införde vi en ny läraktivitet i kursen 
Matematik I för basår. Under sista lektionspasset före 
kontrollskrivningen får studenterna se förslag på lösningar till 
typiska tentauppgifter. Förslagen kan innehålla felaktigheter 
och/eller brister, och exemplifierar fel som är vanligt 
förekommande vid tentamen. Vi har valt att kalla dessa 
lösningsförslag för fiktiva studentlösningar (eng. Fictions 
Student Solutions, FSS). Studentens uppgift är nu att 

1. Försöka förstå den föreslagna lösningen 
2. tillämpa rättningsanvisningar för att poängsätta denna 
3. förbättra den föreslagna lösningen, ifall detta behövs 

En kvantitativ undersökning som jämförde resultat mellan 
två studentgrupper, där den ena gruppen ägnade tid åt att 
studera korrekta lösningar och den andra gruppen analyserade 
felaktiga lösningar, indikerar att det är mer effektivt att ägna 
tid åt att analysera felaktiga lösningar [1].  

II. METOD 

Läraktiviteten bedömning av fiktiva studentlösningar 
utvecklades av författarna under 2017, och har under 2018-
 

Maria Shamoun, KTH (email: mariasha@kth.se).  
Niclas Hjelm, KTH (email: niclash@kth.se). 

2019 även använts av två andra kollegor. (Kursen ges varje 
termin, i två eller tre parallella grupper, ofta med olika lärare 
olika terminer.) Användandet av FSS har ökat under 2018-
2019, eftersom vi såg indikationer på att detta förbättrade 
lärandet.  

En kvalitativ undersökning gjordes VT2019, där båda 
grupperna, som undervisades av olika lärare, deltog. 
Undersökningen visar att studenterna anser att 
undervisningsformen är mycket lärorik. Studenterna fick ta 
ställning till påståendet ”Dagens pass på konkreta exempel på 
studentlösningar var… (1 = inte alls lärorikt, 5 = mycket 
lärorikt)”. Medelvärdet var 4.51 (N=35). (I grupp A var 
medelvärdet 4.55 (N=20), och i grupp B var medelvärdet 4.47 
(N=15)). Författarna har observerat ökad studentaktivitet 
under dessa lektionspass, och att förekomsten av vissa typer 
av fel minskat på kontrollskrivningar och tentor. Två andra 
kollegor som använt FSS har uttryckt att studenterna 
aktiverades, och att de tänker använda FSS i kommande 
kursomgångar.  

På ett programutvecklingsmöte i juni 2019 bestämdes att 
man skulle pröva FSS även i kursen Fysik I för basår. Niclas 
Hjelm tog fram ett undervisningsmaterial och en 
lärarhandledning, och FSS användes inför kontrollskrivningen. 
Lärarna på kursen hade inte använt FSS tidigare. Även här 
gjordes en undersökning av studenternas upplevelse. 
Studenterna fick ta ställning till påståendet ”Dagens pass på 
konkreta exempel på studentlösningar var… (1 = inte alls 
lärorikt, 5 = mycket lärorikt)”. Medelvärdet var 4.25 (N=103). 
(I grupp A var medelvärdet 4.52 (N=42), i grupp B var 
medelvärdet 3.98 (N=40) och i grupp C var medelvärdet 4.23 
(N=21)). Lärarna för de tre grupperna påtalar att studenterna 
är aktiva i diskussioner av lösningsförslagen, och meddelar att 
de avser att fortsätta med FSS i kommande kursomgångar. 
Bland fritextsvaren är den absolut dominerande uppfattningen 
av typen ”det är bra att man får se de vanligaste felen (så att 
man kan undvika dessa)”. Två av de tre lärarna delade ut 
uppgifterna i förväg, så att studenterna efter att ha arbetat med 
FSS hade möjlighet till att göra en självbedömning av sina 
egna uppgiftslösningar.    
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III. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Läraktiviteten bedömning av fiktiva studentlösningar (FSS) 
är enkel att implementera, och det finns indikationer på att den 
leder till ökat lärande.  

I nuläget har 6 av 9 lärare på programmet använt FSS, 
övriga 3 lärare har inte varit schemalagda på de inblandade 
kurserna under den aktuella tidsperioden. Samtliga 6 lärare är 
positiva till FSS och avser att använda denna i kommande 
kursomgångar. En bieffekt av att vi började med FSS är ett 
ökat inslag av pedagogiska diskussioner i lärarkollegiet.      

IV. GENERALISERBARHET OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG 

FSS har visat sig fungera väl i grundkurser i matematik och 
fysik, men torde lämpa sig för en bred palett av kurser. Vi tror 
att metoden är väl så lämplig för textbaserade uppgifter, där 
poängsättning av uppgiften vanligen baseras på flera aspekter 
(innehåll, argumentation, slutsats,...)  

FSS kan, om uppgifterna delas ut i förväg, även kombineras 
med kamraträttning, Man kan t ex anonymisera 
kamraträttningen genom att tilldela varje student en sifferkod 
som skrivs på dennes lösningsförslag innan läraren slumpvis 
fördelar inkomna förslag till studenterna för rättning.  

Ett annat utvecklingsförslag, är att tillhandahålla mer än en 
lösning till uppgiften. På så sätt kan man konkretisera olika 
nivåer av måluppfyllelse i studentlösningar.  

REFERENCES 

[1] Booth, J.L., Lange, K.E., Koedinger, K.R. & Newton, K.J. (2013). Using 
example problems to improve student learning in algebra: 
Differentiation between correct and incorrect examples. Learning and 
instruction, 25, 24-34. 
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� 
Sammanfattning— Högskoleingenjörer i maskinteknik utbildas 

på flera platser i Sverige. Maskiningenjörer är starkt efterfrågade 
i näringslivet och den färdigutbildade ingenjören erbjudes en 
palett av spännande arbetsuppgifter och roller på ett stort utbud 
av arbetsplatser. Ändå kämpar många lärosäten med att fylla sina 
utbildningsplatser med välkvalificerade studenter. Malmö univer-
sitet har, som underlag för framtida insatser, genomfört en studie 
som inkluderar nationell och internationell benchmarking, 
företagsintervjuer och trendanalys. Att modernisera utbildnings-
programmet utifrån innehåll och pedagogik är ett långsiktigt men 
viktigt arbete, men det finns också snabba åtgärder som kan göra 
skillnad. 

 
Nyckelord — Malmö universitet, maskiningenjör, söktryck,  
                       företagsintervjuer 

 

I. INLEDNING 
ALMÖ universitet, Mau, är ett av 19 lärosäten i Sverige 
som erbjuder högskoleingenjörsutbildning i maskin-

teknik. På Mau ges två utbildningsprogram med maskinteknik 
som grund, Maskin- och materialteknik (MM) och Produkt-
utveckling och design (PD). År 2018 antogs 22 studenter på 
MM och 38 på PD. Det finns en uttalad ambition att göra 
utbildningarna mer attraktiva för att locka fler och mer 
motiverade studenter. I det aktuella arbetet har förutsättningar 
för att öka intresset MM- och PD-programmen undersökts. 
Utbildningarna har jämförts med liknande utbildningar och 
intervjuer med företag genomförts för att få en uppfattning om 
förväntningarna från studenter skiljer från förväntningar från 
blivande arbetsgivare. 
 

II. METOD 

A. Review Stage 
     Benchmarking mot samtliga svenska högskoleingenjörs-
program i maskinteknik har genomförts med avseende på 
söktryck och antal antagna, innehåll och hur de presenteras på 
respektive lärosätes hemsida. Dessutom har några få välrenom-
merade utländska universitet inkluderats som referens. 
Ämnesinnehållet i de olika programmen har sammanställts 
utifrån tolkningar av kursnamn. Dessutom har programmens  
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presentation på respektive hemsida dokumenterats och 
diskuterats. 
     Semi-strukturerade intervjuer med några potentiella arbets-
givare och rekryterare har genomförts. Samtalen har genom-
förts baserat på ett antal frågeformulär som fyllts i under 
intervjuerna. De intervjuade är rekryterande chefer på fyra 
större tillverkande industrier, tre tekniska konsultbolag samt två 
rekryteringsföretag. Svaren på frågeformulären har samman-
ställts i tabellform. 
     Trender och framtida förväntningar på ingenjörsutbildningar 
har studerats genom, i huvudsak, sökning på internet. 
 

III. RESULTAT 

A. Benchmark 
     Söktrycket är generellt lågt på högskoleingenjörsutbild-
ningar i maskinteknik i förhållande till antalet platser, alla utom 
tre lärosäten (Chalmers, Linköping och Uppsala) har fri intag-
ning på sina program. År 2018 antogs 699 studenter i Sverige 
på olika högskoleingenjörsprogram i maskinteknik. 
     Upplägget av de svenska utbildningarna i maskinteknik är 
relativt lika men Maskin- och materialteknikprogrammet på 
Mau sticker i jämförelse ut med stor andel material-
vetenskapliga ämnen och mindre av till exempel projekt- och 
produktionsteknikkurser. Däremot är Produktutveckling och 
designprogrammet till en större del projektinriktat. 
     För att öka intresset för maskinutbildning i största allmänhet 
är det viktigt att tydligt visa att för maskiningenjören finns 
många moderna och spännande roller som väntar i arbetslivet. 
     Utifrån vad som presenteras på olika hemsidor finns i detta 
avseende mer att önska hos många lärosäten. Många lärosäten 
tenderar till att sammanfatta innehållet i utbildningarna mer än 
att beskriva vilken spännande framtid som väntar den som 
utbildar sig till maskiningenjör. Det samma gällde för Mau men 
det ändrades inför ansökningen till 2019, vilket kan ha bidragit 
till ökad antagning på MM-programmet. 
 

B. Företagsintervjuer 
     I den intervjuserie som genomförts på olika företag ger man 
generellt en positiv syn på högskoleingenjörer. Man menar att  
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de i många yrkesroller hävdar sig dessa väl i förhållande till 
personer med andra ingenjörsexamina. Kunskapsmässigt vill 
man från industrins sida lyfta fram traditionella ingenjörsämnen 
som konstruktion, tillverkningsmetoder och modern ritteknik 
(CAD), samtidigt trycker man mindre på de mer grundläggande 
ämnena i till exempel matematik och tillämpad fysik. 
     Man ser samarbets- och problemlösningsförmåga betydligt 
viktigare färdigheter än matematisk förmåga hos presumtiva 
medarbetare. På längre sikt bedöms förmågor som att jobba i 
team, bygga nätverk, kommunicera och lösa problem som allt 
viktigare i kombination med att ta till sig av nya tekniska 
tillämpningsområden. 
     Företagen har allmänt ett stort intresse av att aktivt bidra i 
utbildningen genomförande genom praktik, gästföreläsningar, 
studiebesök och på andra sätt koppla utbildningen närmare 
praktiken. Detta intresse bör tas tillvara och exploateras bättre. 
Ökade verklighetsbaserade inslag och direkta kontakter med 
industrin är motiverande för många studenter och förtydligar 
och ger inspiration till deras framtida yrkesroll. Den Co-op-
modell som används vid några läroanstalter gavs generellt 
positiv respons [1]. 
     Med ökande samhällsfokus på miljöarbete kan man förvänta 
sig att företagen vill ha ingenjörer som är väl rustade i LCA och 
miljöfrågor i största allmänhet. Så blev inte utfallet i 
undersökningen. Miljökunskap kom på botten av önskelistorna. 

C. Trender 
     Digitaliseringen innebär hot för den icke förändrings-
benägna, men för högskolor och universitet och även för ingen-
jörer medför den nya tekniken spännande utsikter. Vi står nu 
inför den fjärde industriella revolutionen [2] och detta måste 
man som lärosäte för ingenjörsutbildning förhålla sig till. Ökad 
digitalisering leder till smartare automatisering av många 
traditionella arbetsuppgifter [3]. Artificiell intelligens, förstärkt 
verklighet, big data, mm., gör att arbetsplatserna och yrkes-
rollerna kommer förändras och så även de kunskaper, 
färdigheter och andra verktyg som en modern nyexaminerad 
ingenjör behöver vara rustad med [4,5]. 
     Digitaliseringen skapar också intressanta möjligheter i 
rekrytering av studenter utbildningarnas pedagogiska upplägg. 
Många trender inom högre utbildning är kopplade till 
digitaliseringens möjligheter till exempel Flipped Classroom, 
Glocala undervisningsformer och mer interaktivt arbete. Det 
finns mycket material på den internationella arenan att utnyttja 
och inspireras av. 
     Den tekniska utvecklingen ökar ständigt i takt. Om man 
tidigare kunde skaffa sig en utbildning och sedan kunde falla 
tillbaks på den i hela sitt yrkesliv så är förutsättningarna 
annorlunda idag [6]. Dagens unga måste ställa in sig på att 
kontinuerligt lära mer och lära nytt. Det kan göra högskole-
ingenjörsutbildningen i kombination med framtida mer 
omfattande fortbildningar mer intressant i jämförelse med långa 
utbildningar tidigt i karriären. 
 
 
 
 
 

 

IV. FRAMÅT 
     Kortsiktigt är det svårt att göra något för att öka söktrycket 
annat än att marknadsföra utbildningsprogrammen mer 
effektivt och kraftfullt. Maskiningenjörens spännande roll i 
samhället bör lyftas fram tydligare och visa på MAU som en 
modern och trevlig studiemiljö och inte minst Malmö stad som 
en hot spot för kultur, innovation och mångkultur och dess 
närhet till världen. 
     Malmö universitets ingenjörsutbildningar, med sin bas på 
kandidatnivå, har möjlighet att långsiktigt satsa på en modern, 
kraftfull och flexibel 3+2+4 års utbildningsstege med potential 
att hävda sig väl mot de mer traditionella lärosätena. 
     Även om man kan öka inflödet av studenter så är genom-
strömningen ett fortsatt problem. De studenter som påbörjar en 
utbildning har gemensamt att de har ambitioner och förvänt-
ningar på att också genomföra denna. Vissa kommer till insikt 
att de har gjort ett felaktigt val men för många är valet rätt men 
av skiftande orsaker misslyckas de i sina studier. Här finns mer 
att göra med att på olika sätt stödja och vägleda studenterna att 
göra kloka val i sitt studentliv [7]. 
     En långsiktig ambition är att förstärka varumärket, skapa ett 
gott rykte för maskinutbildning och det egna lärosätet. Att 
erbjuda en utbildning med hög kvalitet, utnyttjande av digitala 
verktyg i undervisningen och en tydlig industriell relevans blir 
då avgörande. En god utbildning ger goda och relevanta 
grundläggande kunskaper på djup och bredd, träning i väsen-
tliga färdigheter och även att ta väl hand om sina studenter och 
stödja dem på vägen fram till examen genom bättre stöd, upp-
muntran och vägledning. 
     I skrivande stund har antagningsstatistik från UKÄ 
presenterats. I landet minskade antalet antagna till högskole-
ingenjörsutbildningar i maskinteknik med cirka två procent. För 
Mau blev ökningen 15 procent för MM och PD sammantaget 
och för MM enskilt blev ökningen närmare 70 procent. Kanske 
kan en så enkel sak som hur utbildningen presenteras för 
potentiella studenter bidragit till det. 
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Abstract— Critical thinking is often seen as a key skill in 

education for sustainability. In this short paper, we describe four 
strategies for promoting critical thinking in education for 
sustainability and how these strategies have been employed within 
the course Managing Sustainability in Global Industrial 
Companies which is a course offered at both Uppsala University 
and the University of Tokyo.  
 

Index Terms— Critical Thinking, Education for Sustainability, 
Engineering Education, Teaching Strategies  
 

I. INTRODUCTION 
Sustainability challenges will no doubt define the 
upcoming decades. In this light, to train engineers to 
understand and align technologies that they develop to fit 

with the society’s goal for an economically, socially and 
environmentally sustainable society, as written in the Swedish 
Higher Education Ordinance seems natural. In this work in 
progress presentation which is aimed at teachers and 
pedagogical leaders who integrate or would like to integrate 
sustainability into engineering education, we will present an 
effort to develop the course Managing Sustainability in Global 
Industrial Companies. The course is building on problem based 
learning, which is identified as a preferred way to educate in 
sustainability [1]. But similar to authors such as Wals and 
Jickling [2], our purpose of the course is to make students think 
critically about the broad and complex concept of sustainability. 
Similar to a conceptualization of ethics in engineering 
developed by one of the authors [3], sustainability issues are 
replete of contradictions and there is always a trade-off that is 
made consciously or unconsciously, when decisions are taken, 
for example trade-offs between economic and environmental 
sustainability, or between different issues within the domain of 
social sustainability. To be able to understand these trade-offs 
we have adopted a number of strategies, described below. These 
stem from our practice and experience from giving this course 
and other courses, rather than from previous research. We are 
currently in the process of contextualizing our methods within 
the literature on education for sustainability.  
 
The context of the development of these strategies for educating 
for sustainability is the course Managing Sustainability in 
Global Industrial Companies. The course, which has been 
delivered in 2016, 2018 and 2019, is conducted in a 
 

T. Lennerfors works at Uppsala University 
(thomas.lennerfors@angstrom.uu.se). I. Giraudou (giraudou@global.c.u-

collaboration between engineering students at Uppsala 
University (Master of Industrial Management and Innovation, 
MILI), Master students at the European Institute’s Sustainable 
and Innovative Resource Management program (SINREM), 
and Programmes in English At Komaba (PEAK) students 
majoring in environmental sciences at the University of Tokyo. 
It is based around a series of Harvard Business School case 
studies of multi-national companies within the Information & 
Communication Technology sector (particularly the issue of 
conflict minerals), apparel industry, cruise shipping industry, 
furniture and home styling industry, and pharmaceutical 
industry (particularly green chemistry). It involves students at 
the two universities working together in teams to consider 
environmental, social and economic sustainability. Outside 
class, the students work together in teams to solve the case, and 
in class they discuss each team’s solution to the case. To link 
Uppsala and Tokyo together, we employ video-conferenced 
presentations and discussions. We also involve representatives 
from the companies themselves.   
 

Through critical thinking we aim to avoid that students 
prematurely limit themselves to the framing of the case study - 
for example framing the case as a solely technical issue 
although the case might be more multifaceted. In the course, we 
employ four different strategies, which are explained below, 
and below we illustrate these strategies with an example of how 
Intel has handled the issue of conflict minerals (one of the cases 
in the course). 

 
A. Expand empirical knowledge about the case 

By studying various sources of data, students can get a more 
nuanced understanding of the sustainability challenges in the 
case. Example: Apart from studying the case material about 
Intel, the students are encouraged to read up on conflict 
minerals, the political situation in Central Africa from where 
these minerals are sourced, etc. Some case descriptions are 
written from the point of view of the corporation, and it is 
important for the students to also understand the perspectives of 
other stakeholders. A sustainable solution is most probably one 
that can also be accepted by a larger range of stakeholders. In 
the case of conflict minerals, the students watched a critical 
documentary about conflict minerals which exposed new 
empirical knowledge showing how systems that aim at 
promoting traceability constantly suffer from corruption, and 
that we cannot be sure whether a labelled conflict-free mineral 
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is indeed conflict-free. This jolts the description given in the 
case study and forces the students to understand that even 
within the empirical domain there are differing views. The 
students from the SINREM program could also contribute with 
perspectives based on their empirical understanding of minerals 
and materials.  

 
B. Generalize to and compare with other companies 

By making the students compare the focal company with other 
companies in the same industry, the students can problematize 
any success stories of the case companies. In many existing case 
studies, for example from the Harvard Business School, the 
focal company in the case has in some way or another been able 
to overcome sustainability challenges. However, by comparing 
to other companies the information given about the focal 
company can be problematized and nuanced. Example: 
Students compare the Intel case with the conflict mineral 
policies of Apple, Fairphone, AMD, Japanese companies, and 
Swedish companies. Here they perhaps come to realize that the 
strategies of Intel and AMD are quite similar, while Fairphone 
perhaps has a more aggressive strategy regarding conflict 
minerals.  
 

C. See synergies and conflicts in the concept of 
sustainability 
Make students use the theoretical distinction between synergies 
and conflicts amongst the sustainability dimensions, in other 
words that win-win-win situation between economic, social, 
and environmental gain are rare and in ordinary cases one needs 
to understand that there is a trade-off and to consciously make 
a decision about what sustainability value to promote/prioritize. 
Example: When the students watch the mentioned critical 
documentary about conflict minerals, some of the challenges 
presented seem almost unsurmountable. To create a system free 
of conflict minerals there is a need for a major resource 
allocation into controlling the resource flows (compromising 
economic sustainability for the company), and the allocation of 
human resources to conflict-prone areas which in itself also can 
become a matter of life and death for the involved individuals 
(social sustainability).  
 

D. Working together with others  
In the course, the students work together across disciplines and 
countries. They contribute with different perspectives, and not 
the least different access to the local contexts. For example, 
when regarding conflict minerals they often start to research 
how the issue of conflict minerals is perceived in their local 
country. Some Japan-based students realized that the issue is 
not as discussed amongst students as in Sweden, which also 
leads to increased understandings, and sometimes a willingness 
to create change for sustainability in the local context. In the 
conflict minerals case, we also invite corporate representatives 
from a Nordic ICT company, which share their perspectives on 
conflict minerals. This is important since the students will 
understand that the issue of conflict minerals is different for 
different companies even though they are in the same industry. 
Videoconferencing is an interesting opportunity for creating 
such spaces for (virtual) exchange.  
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Abstract—Program driven course development is crucial in 

success of higher education programmes. The CDIO initiative is 
an innovative framework that aims to educate students to be able 
to master a deep working knowledge, be creative and understand 
the importance of research and development in society. Here, we 
report the progress of reforming an existing advanced level course 
in engineering in alignment with the CDIO initiative applying a 
toolbox of active learning techniques. 
 

Index Terms—CDIO, pedagogical idea, program driven 
development, student learning 

I. INTRODUCTION 
HE CDIO initiative (Conceive Design Implement Operate) 
is an innovative educational framework for producing the 

next generation of engineers aiming to develop ‘Engineers who 
can engineer’[1]. As such, a curriculum should be organized 
around mutually supporting courses, include student design-
build-test projects, integrate learning of professional skills such 
as teamwork and communication, feature active and 
experiential learning and improve constantly via higher aims 
and based on student feedback. Luleå University of Technology 
(LTU) has promoted the application of the CDIO principles via 
inviting teachers to join an activity for professional 
development with focus on education for engineers. The 
pedagogical idea LTU focuses on developing courses that 
promote student engagement, continuous work and student 
independence [2].  

Aim of this paper is to communicate the progress of 
reforming an existing 5th year engineering course named 
‘Design of Biochemical/Chemical Process Plants’ in alignment 
with the CDIO principles and the pedagogical idea LTU. The 
course was reformed based on different tools, such as the 
principle of constructive alignment [3], application of active 
learning, such as the flipped classroom technique [4], alignment 
with fundamental systems for classifying educational learning 
objectives, such as the cognitive domain of Bloom’s taxonomy 
[5] and application of summative over formative assessement 
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and feedback [6]. This work is primarily relevant to educators 
that are involved in engineering education courses. 

 

II. METHOD AND RESULTS 

A. The course 
‘Design of Biochemical/Chemical Process Plants’ is a 

project-based course that is taught during the 5th year of the 
Master Programme in Sustainable Process and Chemical 
Engineering at LTU within the  Specialisation Chemical and 
Bioprocess Engineering. The course attracts a limited number 
of students: 6 (2016), 5 (2017) and 9 (2018). Most courses 
offered in the final years of an engineering degree expect that 
the students have prerequisite knowledge that has been built 
during the first 3 years of their education (Fig. 1). In the case of 
our course, the students are expected to be able to implement 
knowledge on math, chemistry, physics and chemical 
engineering along with newly obtained knowledge from 
advanced chemical engineering courses taught in the 4th-5th 
year, in order to analyze, synthesize and evaluate a process.  

 
Fig. 1. The course in association with prerequisite knowledge offered by other 
courses in the master’s curriculum. 
 

Prior to 2016, the course traditionally consisted of a set of 
lectures, in which a theoretical background is provided for 
designing a process plant and few software training sessions, 
where the students are introduced to a software tool for 
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simulating a process plant. The students are asked to work on a 
project: to design a process plant using the software and 
evaluate it in terms of efficiency, competitiveness and 
sustainability using the knowledge gained during the lectures. 
A mentor could consult the students if challenges were 
encountered during the project. At the end of the course, the 
students were asked to present orally the project and, after 
feedback, to deliver a report. The student learning was 
measured exlusively by formative assessment, grading the oral 
presentation and the report. The student effort was not 
measured, but it was assumed that it was intensified towards the 
end of the semester (Fig. 2).  

 

 
Fig. 2. The distribution of TLAs and assessment tasks before the reform.   

B. Objectives 
The outcome we intended after reforming the course in 

regards to student learning was deeper learning, higher 
motivation and commitment and more of collaborative skills. 
Based on program driven development, the course should take 
into account the prerequisite knowledge that the students have 
from previous courses and offer them new knowledge and tools 
in order to apply and then analyze, synthesize and evaluate as 
independent actors.  

To do this, we applied the concept of constructive alignment 
[3]. A deliberate alignment was made between the Teaching 
Learning Activities (TLAs) and the Intended Learning 
Outcomes (ILOs). This was a conscious effort to provide the 
learner with a clearly specified goal, well designed learning 
activities that are appropriate for the task, and well designed 
assessment criteria for giving feedback to the learner. 

C. ILOs  
According to the pedagogical idea LTU [1], clarity is what 
expected of the students, that there is a clear goal, which 
clarifies where they are going and how the activities and tasks 
will help to achieve the goal. The university has an important 
role in supporting the students to become recognized, skillful 
and energetic professionals in their area of competence. To this 
end, we revised the student guide. We formulated three concise 
ILOs (number reduced by 70%) taking into account the 
prerequisite knowledge that students have from previous 
courses and the knowledge that the present course should offer. 
Then, we designed the TLAs and assessment in order to be 
strongly connected to the individual ILOs.  

D. TLAs 
The CDIO approach uses active learning tools, such as group 
projects and problem-based learning, to better equip 
engineering students with technical knowledge as well as 
communication and professional skills [2]. As by 2016, 80% of 
the total teaching time was dedicated to traditional lectures and 
20% to software training. Teaching was spread throughout the 
semester occurring simultaneously with the project  (Fig. 2). 
We kept only 20% of teaching time in the form of traditional 
lectures, serving as a course introduction. Instead, we adopted 
the flipped classroom technique (30%). The flipped classroom 
is a learner-centered model that promotes collaborative learning 
and student engagement [4]. The software training was carried 
out in parallel (50%). The learner-centered teaching activities 
were increased from 20% to 80% after course reforming (Fig. 
3).  
The strong interconnection of the lectures and software training 
allowed deeper learning, close collaboration and opportunities 
for summative feedback. The teaching activities were 
concluded at fourth week (Fig. 3), providing all essential 
knowledge, tools and time to the students for engaging 
exclusively into a problem-based TLA: the project. 
The project work was divided in seven modules, each of one 
required 10% of student effort. In this way, the effort was 
spread over the semester and not concentrated towards the end, 
as it could happen in the case of a regular examination. Instead, 
the oral presentation and final report for finalizing the project 
required only 30% of student effort. Each project module had a 
different goal, from applying knowledge and developing skills 
till critical thinking and evaluation. The final report was a 
summary of the seven modules and its aim was to allow the 
students to provide an holistic description of their work, write a 
report document, cite and critically discuss the final findings.  

 
Fig. 3. The distribution of TLAs and assessment tasks after the reform. 

E. Assessment and feedback 
Student learning was measured primarely by summative 
assessment and feedback. The goal of summative assessment is 
to evaluate student learning at the end of an instructional unit 
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by comparing it against a benchmark [6]. Each project module 
was connected with an assessment task, in order to monitor 
student effort, student learning and provide feedback. The oral 
presentation was regarded as an opportunity to evaluate the 
project in an holistic approach and discuss the learning 
experience with the mentor. The received feedback would allow 
for further improvement before submitting the final report.  
At the end of the course, an open discussion would take place 
between mentor and students in regards with their learning 
experience. Moreover, the students’ feedback as part of formal 
course evaluation was valuable for understanding the impact of 
reforms on learning. Analyzing the students’ feedback over the 
past 3 years, a significant improvement was observed regarding 
the satisfaction regarding the course planning and good 
guidance of the study guide. Analyzing the quality of 
presentations and grades of submitted reports, improvement 
was observed in student engagement, deeper learning and 
collaboration, as well as in work quality.  

III. DISCUSSION AND CONCLUSION 
In project-based learning, students are given the opportunity 

to examine and apply the information they learn through a 
cyclical process, develop their collaborative skills, and are 
asked to define the problem, compute, explain and critically 
evaluate multiple solutions. In this way, they train on becoming 
competent professionals developing problem-solving and 
system-thinking skills. Through the course, the students were 
able to climb Bloom’s taxonomy: they applied their knowledge 
and were able to independently evaluate the results of their 
work (Fig. 4). Thus, they were able to evolve from a 
professional student to an independent actor.  

 

 
Fig. 4. Application of program driven development in the TLAs of the course. 
 
Reforming an engineering course is a continuous process. A 
course development in alignment with the respective 
curriculum is often challenging since understanding and active 
collaboration from individual stakeholders is essential. The 
Master Programme in Sustainable Process and Chemical 
Engineering continuously improves being closely connected to 
the industry. However, education of the individuals involved in 
the development of a curriculum towards the CDIO principles 
will result in more effective program driven course 
development. This activity will have a double benefit, on 
individual and faculty level as development of skills and on 
institutional level as a number of courses will being analysed 
and developed. 
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� 
Sammanfattning – Internationaliseringen av den högre 

utbildningen har ökat antalet utländska anställda i många länder, 
främst bland doktorander och lärare med fakultetstjänster. Ofta 
ställs formella språkkrav på de personer som får tjänster inom 
tenure track-systemet (biträdande lektorer, lektorer och 
professorer). En inte ovanlig formulering, både Sverige och i 
resten av Europa, är att anställda oavsett språklig bakgrund ska 
kunna undervisa på det nationella språket efter två år på den nya 
tjänsten. Detta är för de allra flesta ett helt orealistiskt krav med 
potentiellt negativa konsekvenser både för den enskilda, för 
universitetet och för samhället i stort. 

Vår presentation beskriver den praxis som arbetats fram sedan 
undervisningen i svenska för utländsk personal startade på KTH 
2007 samt de planer KTH och KTH:s ansvariga för 
svenskundervisning har för framtiden. Den baseras också på en 
2018 gjord undersökning av vilka förväntningar, förhoppningar 
och förutsättningar som nyanställda inom tenure track-systemet 
på KTH har när det kommer till att lära sig svenska.  

 
Index Terms – Svenska, internationell personal, språkkrav, 

integration 
 

I. UTMANINGAR OCH KRAV 

A. Utmaningar 

Att lära sig ett nytt språk kan vara nog så utmanande för de 
flesta av oss. För personer som tar tjänster i länder och inom 
discipliner där det nationella språket knappast används alls i det 
vetenskapliga arbetet och där det gemensamma språket kollegor 
emellan är engelska, finns det ytterligare utmaningar kopplade 
till karriär och arbetsmiljö. Lär man sig inte det lokala språket 
till en hög nivå kommer man i regel inte ifråga för 
chefsbefattningar och andra meriterande universitetsuppdrag, 
och man blir som konsekvens av detta socialt begränsad till den 
engelskspråkiga arbetsgrupp man själv tillhör. Ur ett mer 
holistiskt individperspektiv handlar kunskaper i det nationella 
språket vidare om att integreras i sammanhang utanför 
universitetet och om möjligheten att på ett djupare plan bli del 
av samhället. Bristande integration ökar risken att högt 
kvalificerade personer lämnar landet, något som, inte minst när 
det gäller doktorander, kan ses som en stor förlust. Att ha 
personal med internationell bakgrund verksam inom (den 

 
 

svensktalande) grundutbildningen är också i sig ett sätt att visa 
upp en större mångfald och därigenom underlätta för breddad 
rekrytering och integration av nya studentgrupper [1]. 

B. Krav 

Ofta ställs formella språkkrav på de personer som får tjänster 
inom tenure track-systemet (biträdande lektorer, lektorer och 
professorer). En undersökning av annonser för utlysta 
fakultetstjänster vid 13 universitet i Nordeuropa i april 2018 [2] 
fann att det varierade i annonser för utlysta tjänster från ett hårt 
krav på alla att kunna undervisa inom två år (Uppsala 
universitet) till mildare formuleringar som “villig att lära sig” 
(Delft University of Technology). Det fanns också universitet 
som krävde svenska inom två år men bara för lektorer och 
professorer (Stockholms universitet) och sådana som inte 
nämnde det alls. KTH hörde till de senare, men det kan i själva 
verket kanske förklaras mindre av en genomtänkt policy och 
mer av att det inte finns en naturlig plats att skriva om 
förväntningar på språk i den elektroniska mall som vi använder 
(!) och situationen kan vara densamma vid andra lärosäten. 

KTH är ett av Sveriges mest internationella universitet bland 
annat om man ser till andelen anställda med utländsk bakgrund. 
Huvuddelen av våra doktorander, forskare, biträdande lektorer 
och lektorer kan ingen eller väldigt lite svenska när de anställs. 
Risken, att vi inte på bästa sätt kan ta tillvara på våra anställdas 
kapacitet, är uppenbar om vi inte förmår oss finna en form för 
språkinlärning som är hållbar både ur ett pedagogiskt och 
arbetsmiljömässigt perspektiv. 

II. SVENSKUNDERVISNING FÖR ANSTÄLLDA VID KTH  

Under åren 2007 till 2012 låg ansvaret för kurser i svenska för 
utländska anställda inom KTH:s förvaltning. Deltagarantalet 
och kursutbudet ökade kontinuerligt från en nybörjarkurs med 
17 deltagare under 2007 till 149 deltagare i 12 olika grupper på 
fem nivåer 2011. För att kunna kvalitetssäkra den växande 
verksamheten lämnades 2012 ansvaret över till enheten för 
KTH Språk och kommunikation, som från och med våren 2012 
började driva kurserna i svenska för anställda och erbjöd kurser 
på fyra nivåer.  

Integration av utländsk personal: Varför lär 
de sig inte svenska och vad ska vi (och de) 

göra? 

Charlotte Hurdelbrink, KTH 
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A. Kurser 

I dagsläget erbjuder KTH Språk och kommunikation 
sammanlagt sex kurser i svenska för utländska anställda på fem 
nivåer (A1-C1) i relativt små grupper om 10-16 deltagare. 
Kurserna på grundläggande nivå har ett generellt innehåll 
medan de på mellannivå och avancerad nivå är mer riktade mot 
de behov KTH:s anställda har, exempelvis en kurs som riktar 
sig som dem som inom kort kommer att undervisa på svenska 
eller redan gör det.  

Kurserna i svenska för anställda är avgiftsbelagda och 
finansieras av medarbetarens handledare / avdelning / 
institution / skola. Kurserna genererar inte högskolepoäng. 

B. Individuell undervisning 

Sedan 2018 erbjuder KTH Språk och kommunikation 
individuell undervisning i svenska. Liksom för kurserna 
genererar denna undervisning inga högskolepoäng och 
finansieras av deltagarnas arbetsgivare. 

C. Språkcaféer  

Från och med januari 2019 ordnar vi fyra olika språkcaféer för 
utländska anställda på två olika campus. Vi har intentionen att 
stödja och bidra till de insatser som krävs för att stärka svenska 
språket inte minst i helt engelskspråkiga forskningsmiljöer och 
på så sätt bidra till bättre integration i KTH:s verksamhet och 
samhället i stort när det gäller KTH:s utländska anställda [3]. 

III. INSIKTER FRÅN EN UNDERSÖKNING VID KTH 

KTH är ett av Sveriges mest internationella universitet bland 
annat om man ser till andelen anställda med utländsk bakgrund. 
Huvuddelen av våra doktorander, och en stor del av våra 
biträdande lektorer, kan ingen eller väldigt lite svenska när de 
anställs. Risken, att vi inte på bästa sätt kan ta tillvara på våra 
anställdas kapacitet, är uppenbar om vi inte förmår oss finna en 
form för språkinlärning som är hållbar både ur ett pedagogiskt 
och arbetsmiljömässigt perspektiv. Vi frågade oss hur 
nyanställda såg på sin språksituation i termer av krav och 
förväntningar, tid, resurser och stöd, men också i form av 
upplevt eller förväntat värde av att lära sig svenska. 

Undersökningen [2] genomfördes i form av en webbenkät som 
sändes till all fakultetspersonal (tenure eller tenure-track) som 
anställts de senaste 5 åren (2013-2018), sammanlagt 128 
personer. Svarsfrekvensen var nära 60 % med 76 respondenter, 
varav bara 26 uppgav att deras svenska var på B2-nivå (högre 
mellannivå - i Europa ofta vad man antas behöva för att kunna 
följa undervisning på universitetsnivå) eller högre när de 
anställdes. 

Undersökningen ger följande som en sammanfattning av 
situationen för de svarande: 

 

1) En minoritet av de nyanställda talar svenska 
2) De flesta transnationellt anställda upplevde inga 

förväntningar på att lära sig svenska under 
anställningsprocessen … 

3) … men en fjärdedel av dem upplever idag krav på att 
lära sig svenska till en avancerad nivå 

4) De förväntas i stort sett lära sig svenska på sin fritid 
5) Bara 20 % av de som inte kunde svenska till att börja 

med har avancerat mer än ett steg på GERS 
(gemensam europeisk referensram för språk) 

6) De ser att lära sig svenska som en utmaning, som 
viktigt och som tidskrävande 

7) De upplever att de har få tillfällen att tala svenska 

KTH har sedan flera år en officiell språkpolicy, vars senaste 
version från 2017 [4] talar om KTH som ett parallellspråkigt 
universitet; om vikten av att kunna fungera professionellt både 
på svenska och engelska och om svenskans särställning som 
myndighetsspråk. Samtidigt har det tidigare kravet på att lära 
sig svenska inom 2 år ersatts av ett mer realistiskt på 4-6 år [5]; 
ett krav som dock inte verkar framställas på ett sätt som de 
nyanställda uppfattat vid rekryteringen.  

Givet att svenska är vårt myndighetsspråk har vi fortfarande en 
situation där vi i praktiken bygger in ett glastak i form av höga 
språkkrav för många uppdrag och tjänster inom universitetet. 
Detta speciellt som internationaliseringen som för hit icke-
svenskspråkig personal sker samtidigt som ökade krav på  
akademisk meritering gör att nyanställda har allt mindre tid 
över för att lära sig svenska. Att inte behärska svenska är i det 
avseendet del av en negativ spiral eftersom man som icke-
svenskspråkig antagligen också stängs ute från beredande 
möten där man annars skulle kunnat lära sig både om 
myndighetens regelverk och om myndighetsspråk. 

Det verkar fortsatt som vi måste arbeta på minst tre fronter: Dels 
genom att utveckla utbudet av kurser och andra stödjande 
verksamheter, dels genom att leva upp till vad som redan 
stipuleras i KTH:s anställningsordning [5]: en skriftlig plan för 
hur nyanställda som inte kan svenska ska lära sig det och 
avsättande av tid och andra resurser till detta, och sist men inte 
minst arbeta för en arbetsmiljö där svensktalande kollegor i 
högre grad än idag aktivt arbetar på ett språkstödjande sätt både 
i formella och informella sammanhang. 
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Abstract—Ett av de viktigaste skälen att genomföra kursenkäter 
är att få idéer till kursutveckling. Andra skäl kan vara att kunna 
bedöma kvalitéten av lärandet som sker i kursen eller få en 
generell kvalitetsbedömning av kursen som helhet.  
 Kursenkäter är ett av de vanligaste sätten få in dessa data och 
dessa kan genomföras både som pappersenkäter och 
webbenkäter. Den generella trenden är emellertid att 
svarsfrekvensen på enkäter i allmänhet och webbenkäter i 
synnerhet är låga.                  
 I detta papper undersöks hur representativa webbaserade 
kursenkäter med låg svarsfrekvens är. Undersökningen görs 
genom att ge samma studentgrupp en pappersbaserad enkät efter 
att den webbaserade enkäten avslutats. Genom att få högre 
svarfrekvens på den pappersbaserade enkäten kan slutsatser 
dras för hur väl utfallet från den webbaserade enkäten 
representerar en större grupp studenter.        
 Data för fyra kurser presenteras. För de kurser som hade 
mycket låg svarsfrekvens (8-11 %) på webbenkäten har antalet 
svar ökat på pappersenkäten med mellan 172 till 250 %, och för 
de kurser med högre svarsfrekvens (28-31 %) har antalet svar 
ökat med 82 till 110 %. Generellt är differensen i medelsvar 
relativt sett liten. 63 % av datan ligger inom ±0,5 skalstreck och 7 
% av datan ligger utanför ± 1 skalstreck på den 7-gradiga 
Liekertskala enkäterna använder vilket indikerar att en 
webbenkät med låg svarsfrekvens ändå kan ge ett representativt 
svar för en större grupp studenter. 

Index Terms—Kursutvärdering, kursutveckling, LEQ 

I. INLEDNING 
TUDENTERNAS synpunkter på kursen är en av de viktigaste 
faktorerna för att bedöma kvaliteten på kursen och för att 

generera idéer för kursutveckling. Ett av många sätt att ta in 
studenternas synpunkter är genom en kursenkät. Eftersom de 
flesta kurser utvärderas på detta sätt, kan studenterna ha flera 
enkäter att fylla i vid ett visst tillfälle. Detta leder ofta till en låg 
svarsfrekvens, då många studenter uttrycker att de blir 
enkättrötta. Ett vanligt påstående bland lärare, studierektorer 
och programansvariga är att man måste bortse från resultaten av 
kursenkäten när svarsfrekvensen är låg, då den per automatik 
inte är representativ för hela studentgruppen. I samband med 
detta brukar kritik också riktas mot enkätens genomförande. I 
många fall används webbenkäter vilka av studenterna upplevs 
som opersonliga och tjatiga, då de ofta blir påminda att fylla i 
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dem. Ett sätt att öka svarsfrekvensen brukar därför vara att 
återgå till pappersenkäter med den uppenbara nackdelen att 
statistik och fritextkommentarer måste sammanställas och/eller 
transkriberas. Det har emellertid visat sig att webbenkäter 
genererar fler fritextkommentarer, både i studenternas svar på 
kursenkäten och i mottagande lärares/programansvarigs 
utvärdering av densamma [1]. Det är därför viktigt att 
fritextfrågorna är ställda på sådant sätt att studenterna kan avge 
svar som gynnar kursutveckling. I skenet av detta bör alltså 
webbenkäter föredras framför pappersenkäter.      
 I detta papper vill vi undersöka hur representativa enkätdata 
är för kurser med låg svarsfrekvens.  

II. METOD 

Denna typ av undersökning har gjorts vid Lunds Universitet 
av Borell & Gudmundsson [2], som undersökte två kurser och 
statistiskt kunde visa att en enkät med låg svarsfrekvens kunde 
betraktas som representativ för en större grupp studenter. I 
undersökningen i Lund var dock svarsfrekvensen betydligt 
högre än vad vi typiskt får vid KTH vilket ger oss anledning 
att replikera undersökningen.             
 För att undersöka vad de studenter som inte fyllt i den 
webbaserade enkäten tycker om kursen, besöker vi en 
föreläsning i en kurs i studenternas utbildningsprogram under 
den efterföljande läsperioden. Detta besök arrangerades 
mellan 2 och 22 dagar efter att webbenkäten avslutats. 
Enkäten delas ut på papper under rasten mellan två 
föreläsningstimmar och studenterna ges tid att fylla i den på 
plats. För att metoden ska vara användbar krävs att 
svarsfrekvensen för pappersenkäten är högre än vid den 
digitala enkäten. Svaren från de två enkäterna kan därefter 
jämföras för att se om svaren till webenkäten är representativa 
för hela studentgruppen. På enkäten får studenten även 
besvara frågan om de besvarat webbenkäten vilket gör det 
möjligt att jämföra svaren mellan webbenkäten och 
pappersenkäten och se om studenternas uppfattning om kursen 
ändrats över tid. 

III. OM LEQ 

LEQ (Learning Experience Questionnaire) är en enkät som 
utvecklats vid KTH under åren 2013-2014. Vid den fullskaliga 
lanseringen 2015 bestod enkäten av 22 påståenden som 
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studenterna tar ställning till på en 7-stegs Likertskala från -3 
(instämmer inte alls) till +3 (instämmer helt) kompletterat med 
4 öppna fritextfrågor. Påståendena är utformade för att 
undersöka faktorer som enligt litteraturen gynnar studenternas 
lärande och därmed fokuserar på studenternas lärmiljö hellre 
än att utvärdera läraren, [3], [4], [5], [6], [7]. Enkätens 
teoretiska bakgrund beskrivs i mer detalj i Borglund et al. [8] 
och dess tillämpning och implementering vid KTH i Naimi-
Akbar et al. [9].                
 Sedan lanseringen har mindre justeringar gjort i 
formuleringarna av enkätens påståenden. Under 2018 
lanserades två varianter av enkäten med färre påståenden 
(LEQ6 och LEQ12 med 6 respektive 12 påståenden) vilka nu 
är tillgängliga tillsammans med den ursprungliga enkäten, 
LEQ22. Anledningen till detta var att det framkommit 
synpunkter från lärare att enkäten är för lång och att kortare 
enkäter med färre påståenden skulle kunna öka 
svarsfrekvensen. Enkätlängdens effekt på svarsfrekvensen är 
föremål för en framtida studie. 

IV. RESULTAT 

Data har insamlats för fyra kurser på KTH, där 
svarsfrekvensen i samtliga fall är väsentligt högre för 
pappersenkäten, se Tab. I. För kurserna A och B, där 
svarsfrekvensen för webbenkäten är mycket låg, har antalet 
svar ökat med 172 till 250 % när enkäten genomfördes på 
papper, och för kurserna C och D med högre svarsfrekvens 
(28-31 %), har antalet svar ökat med 82 till 110 %. 

Tabell I: Svarsstatistik för enkäterna. 

    Svarsstatistik 

   Webb-
enkät 

Pappers-
enkät 

Dagar 
mellan 
enkäter 

Kurs 
Antal 
stud 

LEQ-
version N % N % 

A 168 LEQ12 14 8 47 28 2 
B 123 LEQ12 13 11 37 30 2 
C 93 LEQ22 26 28 47 51 22 
D 85 LEQ22 26 31 55 65 9 

I Fig. 1 visas medelvärdet av svaren på påståendena från 
webbenkäten och pappersenkäten för de fyra kurserna. Som 
framgår använder kurserna A och B en mindre variant av 
enkäten, LEQ12, medan kurserna C och D använder den 
ursprungliga enkäten, LEQ22.  

 

                        
      Kurs A 

       
      Kurs B 

       
      Kurs C 

       
      Kurs D 

Figur 1: Medelsvar från pappers- och webbaserade enkäter. 
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Medelvärden för varje påstående i pappersenkät respektive 
webenkät beräknades, och differenserna mellan dessa 
medelvärden har studerats. För de fyra kurserna i vår studie 
kan 12+12+22+22=68 differenser beräknas. Vi fann att dessa 
differenser i allmänhet var små. De statistiska resultaten visas 
i tabell II nedan. 

Tabell II: Differenser i svar mellan pappers- och webbenkäten 

Kurs 
Medelvärde av 

differenser Standardavvikelse 

Andel (i %) 
av data med 

differens  
mindre än 

±0,50 
A 0,20 0,46 67 
B -0,40 0,36 75 
C -0,22 0,42 77 
D -0,44 0,53 41 

För de 68 påståendena är endast 5 differenser (7 % av 
datan) större än ± 1,0 på LEQ-skalan, och 43 påståenden (63 
% av datan) visar en differens som är mindre än ± 0,50, vilket 
indikerar att webbenkäten ganska väl representerar den större 
studentgruppen. Detta är i paritet med resultat från Borell och 
Gudmundsson [1]. Det finns en svag tendens att webbenkäten 
ger högre medelsvar generellt för tre av de fyra kurserna, 
vilket framgår av ett negativt medelvärde i Tab. II.    
 I vår pappersenkät bad vi studenterna att markera om de 
besvarat den webbaserade enkäten. Detta ger oss möjlighet att 
jämföra om svaren från webbenkäten förändrats över tiden 
genom att vi statistiskt kan jämföra svaren i webbenkäten med 
svaren från de studenter som i pappersenkäten markerat att de 
även besvarat webbenkäten. De statistiska resultaten visas i 
Tabell III nedan. 

Tabell III: Differenser mellan studenter som svarat på både pappers- och 
webbenkäten 

Kurs 
Medelvärde av 

differenser Standardavvikelse 

Andel (i %) 
av data med 

differens  
mindre än 

±0,50 
A 0,06 0,59 67 
B -0,58 0,48 42 
C -0,02 0,34 86 
D -0,39 0,41 59 

Jämförelsen visar genomsnittliga differenser mellan 
kurserna på mellan 0,06 och –0,58. För två av kurserna är 
differenserna mycket små, dock avslöjar standardavvikelsen 
att datan har betydande spridning. Standardavvikelserna 
varierade mellan 0,34 och 0,58. En stor del av datan visar sig 
ligga inom ±0,50. 

V. DISKUSSION 

Det ska noteras att vi i bästa fall uppnått en svarsfrekvens 
på 65 % av de kursregistrerade studenterna på pappersenkäten. 
Detta beror på att en stor del av studenterna var frånvarande 
vid det tillfälle vi genomförde pappersenkäten. Vår 
uppskattning är att minst 95% av de studenter som var 
närvarande när vi genomförde pappersenkäten också 
besvarade den.                  

 Det faktum att resultatet av en webbenkät med låg 
svarsfrekvens ändå är representativ för en större studentgrupp 
är ett stöd för att fortsätta att använda webbenkäter eftersom 
webbenkäter tenderar att ge fler fritextsvar. Dessa ger i det 
felsta fall bättre information till läraren för kursutveckling. 
Emellertid behöver vi utveckla sammanhang där studenterna 
känner att de bidrar till kursutvecklingen och att de i högre 
utsträckning väljer att besvara webbenkäter. Flera sådana 
projekt är igång och kommer att utvärderas.  

VI. SLUTSATSER 

För de kurser som hade mycket låg svarsfrekvens (8-11 %) 
på webbenkäten har antalet svar ökat på pappersenkäten med 
mellan 172 till 250 %, och för de kurser med högre 
svarsfrekvens (28-31 %) har antalet svar ökat med 82 till 110 
%. Generellt är differensen i medelsvar relativt sett liten. 63 % 
av datan ligger inom ±0,5 skalstreck och 7 % av datan ligger 
utanför ± 1 skalstreck på den 7-gradiga Liekertskala enkäterna 
använder vilket indikerar att en webbenkät med låg 
svarsfrekvens ändå kan ge ett representativt svar för en större 
grupp studenter.  
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Sammanfattning—Att få studenter att förbereda sig inför 

undervisningspass är en förutsättning för vissa typer av 
studentaktivt lärande, så som t.ex. flipped classroom. Vi 
undersöker om åtgärder som syftar till att få studenterna att 
förbereda sig och studera kontinuerligt har en effekt på 
studenternas studiemönster. I detta pågående arbete drar vi 
preliminärt slutsatsen att examinationen och sådant som 
studenterna kopplar till examination leder till förändrat 
studiemönster medan andra åtgärder som tillgång till 
videoföreläsningar har mindre effekt. 
 
Nyckelord—studiedagböcker, flipped classroom, studietid 

 

I. INTRODUKTION 
ÖRELÄSNINGAR kan upplevas som överväldigande med 
mycket nya koncept som snabbt introduceras. Det är lätt 

att som student hamna i situationen att man bara antecknar 
utan att förstå det man skriver. Att förstå blir då något man 
behöver göra efter föreläsningen och efter dagar med mycket 
undervisning kommer man snabbt efter. Det hela leder till 
stress och en känsla av att inte ligga i fas vilket i sin tur gör 
föreläsningarna ännu svårare att ta till sig. I värsta fall slutar 
man kanske rent av att gå på dem.  

En enkel studieteknik är att komma förberedd till 
föreläsningarna. Även en snabb överblick över materialet i 
förväg kan göra stor skillnad.  

Förberedda studenter underlättar ett studentaktivt lärande, 
möjliggör intressanta diskussioner och gör undervisningen 
roligare. Som lärare vill man gärna ha förberedda studenter 
men hur får man studenterna att förbereda sig och hur kan man 
konstruera läraktiviteter som leder till effektiva studietekniker 
och ett djupinriktat lärande? Under ett antal år har vi arbetat 
med kontextrika problem [1] och inlämningsuppgifter som 
syftar till förberedelse inför föreläsningar [2]. Detta har lett till 
positiva resultat i form av att studenterna klarar 
slutexaminationen bättre [3]. De goda resultaten kan ha flera 
orsaker. En rimlig orsak är att vi jobbat systematiskt med 
problemlösning [1] men en annan kan vara att studenterna 
studerar kontinuerligt under kursens gång. 
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För att studera i vilken mån de läraktiviteter som införts lett 
till ett förändrat studiebeteende hos studenterna har vi genom 
studiedagböcker jämfört fördelningen av studietid på tre olika 
kurser som studenterna läser parallellt. Liknande studier 
har genomförts vid undervisning med hjälp av flipped 
classroom [4] och strategier för lärande och fördelning av 
studietid har undersökts i exempelvis [5, 6, 7]. 

 

II. FÖRBEREDDA STUDENTER 
Läraktiviteter som syftar till förberedelse har införts på två 

kurser, en kurs i mekanik och en i kvantfysik. Kursen i 
mekanik ges för en större blandad studentgrupp bestående av 
ingenjörs- och kandidatstudenter. Kursen i kvantfysik ges för 
en mindre mer homogen grupp. Kurserna går efter varandra 
under en termin och de studenter som läser kvantfysikkursen 
har innan läst kursen i mekanik. Båda kurserna syftar till att ge 
studenterna grundläggande förståelse för respektive ämne 
vilken de sedan ska kunna tillämpa i en mängd olika nya 
situationer. Kursernas delar bygger på varandra och för att 
kunna tillgodogöra sig innehållet behöver studenterna vara i 
fas med respektive kurs. 

A. Förberedelse inför föreläsningar 
I kursen i mekanik ges studenterna i uppgift att läsa en del 

av kurslitteraturen innan varje föreläsning. Studenterna läser 
10-20 sidor kopplat till det som ska tas upp och svarar på 4 
frågor. Frågorna är konstruerade för att kunna besvaras efter 
en snabb genomläsning av materialet och ger studenten en 
möjlighet till egen kontroll samt adresserar ofta s.k. ”sticking 
points” [8]. Studenterna här även möjlighet att ställa frågor 
och lämna önskemål på sådant de vill att den efterföljande 
föreläsningen ska diskutera. Frågorna rättas sedan innan 
föreläsningen, svar ges på ställda frågor och föreläsningen 
anpassas om det behövs. 70% rätt på alla frågor som ges under 
kursen ger en bonuspoäng till sluttentamen. Denna bonus är 
helt symbolisk då tentamen är på 25 poäng.  

På kursen kvantfysik fanns frågor inför samtliga 
föreläsningar tillgängliga och studenterna uppmuntrades att 
göra dem, däremot så gavs inga bonuspoäng på tentan för 
svar. 

B. Kontextrika problem 
Under kursernas gång har problemlösning tränats genom 
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kontextrika problem. Detta har gjorts genom 
inlämningsuppgifter där studenterna först gör ett försök till att 
lösa ett komplext problem hemma, lämnar in försöket, som 
inte behöver vara korrekt, och sedan löser färdigt problemet i 
mindre grupper under schemalagda pass med lärare 
tillgänglig. Detta arbete har utförligt beskrivits i [3]. 

C. Videomaterial och flipped classroom 
På försök undervisades 4 (av 22) föreläsningar under kursen 

i kvantfysik med hjälp av flipped classroom-metodik [9]. 
Delar av föreläsningen spelades in i förväg och 
undervisningspasset tog vid där videon slutade med mer 
interaktiva gruppaktiviteter. Inför dessa pass instruerades 
studenterna särskilt att förberedelse krävdes. 

III. RESULTAT, VAD STUDENTERNA FAKTISKT GÖR 
Leder förberedande uppgifter, bonuspoäng, 

inlämningsuppgifter och förinspelat material till ett förändrat 
studiemönster? För att ta redan på det har vi följt upp hur 
studenterna deltar i de olika aktiviteterna, använder materialet 
och hur de fördelar sin tid över kurserna. 

För inlämningsuppgifterna med kontextrika problem har vi 
sett positiva resultat som vi kopplar till det systematiska sättet 
att arbeta med problemlösning [3], detta i överensstämmelse 
med [1]. Studenterna jobbar kontinuerligt med uppgifterna och 
väljer att förbereda sig och delta vid problemlösningspassen 
[3]. Man kan notera att uppgifterna ger bonuspoäng till 
examinationen och studenterna anger att de uppskattar detta 
samt att det utgör en motivation för dem att delta. 

Gällande frågorna inför föreläsningarna så fungerar dessa 
olika i de två kurserna. I mekanikkursen deltar ca 110 
studenter och lika många svarar på frågorna åtminstone någon 
gång under kursen. 33% svarade på samtliga frågor och 60% 
svarade på mer än hälften. Samtidigt som studenterna svarade 
på frågorna besvarade de också en fråga om huruvida de läst 
igenom materialet i förväg. Svaren visas i figur 1. Vi kan 
konstatera att en ansenlig mängd studenter kom förberedda till 
varje föreläsning. 

Fig. 1: Studenterna svarade på frågan ”Har du läst igenom det 
rekommenderade avsnittet i boken?” inför varje föreläsning. De som svarat är 
de studenter som lämnat svar på instuderingsfrågorna inför respektive 
föreläsning. 

 
Upplägget med frågor inför föreläsningarna uppskattades av 

studenterna och flera studenter skriver i kursvärderingen att 
upplägget hjälpte dem i deras lärande. 

Studenterna som deltog i kvantfysikkursen hade tidigare 
deltagit i mekanikkursen och kände därför till konceptet sedan 
innan. Här var dock deltagandet betydligt sämre, 10/18 
studenter deltog genom att svara på de förberedande frågorna 
minst en gång men ingen student deltog alla gånger och endast 
en deltog mer än hälften av gångerna. Några studenter 
kommenterar att det hade varit bra att förbereda sig, att de 
funnit det värdefullt under den tidigare kursen i mekanik men 
att de av någon anledning inte gjorde det denna gång. 

 

IV. STUDIEDAGBÖCKER, ATT FÖLJA NÅGRA STUDENTERS 
STUDIER I MER DETALJ 

Studenterna som gick kursen kvantfysik ombads att under 
kursens gång fylla i studiedagböcker. Dagböckerna bestod av 
ett elektroniskt formulär där studenterna kunde fylla i hur 
många timmar per dag de lade på att gå på schemalagda 
aktiviteter respektive använde till självstudier. De kunde även 
lägga till kommentarer i fritext kring det de fyllt i. Formuläret 
fylldes i för en vecka i taget, 10 studenter deltog totalt och 7 
deltog samtliga veckor. Under perioden läste studenterna tre 
kurser parallellt och studietiden dokumenterades för samtliga 
kurser. 

Studiemönstret varierar ganska mycket mellan studenterna. 
Alla utom en lägger dock mindre tid än 40 timmar i veckan på 
sina studier, medel ligger på 33 timmar. Det finns en tydlig 
skillnad mellan de studenter som godkändes på kursen och de 
som inte gjorde det, studenterna som klarar kursen läser mer 
utspritt under kursens gång medan de studenter som 
underkändes i huvudsak koncentrerade sina studier till strax 
innan examinationen. 

De pass som undervisades med hjälp av flipped classroom-
metodik verkar inte ha lett till ökade förberedelser inför dessa 
tillfällen. Preliminärt drar vi slutsatsen att examinationen har 
stor betydelse för hur studenterna läser. Figur 2 visar 
medeltiden som studenterna lade på att delta i schemalagda 
aktiviteter respektive studera på egen hand för tre kurser som 
de läste under perioden de fyllde i studiedagböcker. Kurs B 
och Kvantfysik hade en större tentamen i slutet av kursen. Vi 
ser en större spridning av studietiden på kvantfysiken där det 
fanns aktiviteter som bidrog till resultatet på tentan i form av 
bonuspoäng. Kurs A hade kontinuerlig examination och 
saknade sluttentamen. 
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Fig. 2: Studietiden i medel fördelas olika på kurser med olika typer av 
examination. Kurs A har endast en sluttentamen. Kurs B har kontinuerlig 
examination. Kvantfysik har sluttentamen och inlämningsuppgifter under 
kursens gång som ger bonus. 

V. SLUTSATSER 
Att examinationen påverkar studiemönster är väntat. Vi drar 
preliminärt slutsatsen att även aktiviteter, såsom bonuspoäng 
eller inlämningsuppgifter, som upplevs som en del av 
examinationen också påverkar hur studenterna väljer att 
studera. I vårt fall gör symboliska bonuspoäng, trots att 
studenterna vet att de är just symboliska, skillnad för hur 
studenterna väljer att läsa. Tillgång till material som 
underlättar förberedelse men utan en upplevd koppling till 
examinationen erfar vi göra mindre skillnad. 
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Abstract—En civilingenjör ska förutom att behärska ett 

teknikområde också under sin utbildning ha tillägnat sig 
kompetenser som krävs för att kunna bidra till en positiv 
samhällsutveckling på flera olika plan. Mycket har hänt med de 
svenska ingenjörsutbildningarna i detta avseende, men det är 
också mycket som kvarstår. Ett potentiellt utvecklingsområde är 
den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Ämnen som etik, 
jämställdhet och demokrati kommer spela en allt större roll för 
utbildningar som historiskt ofta sett dessa ämnen som perifera. Vi 
beskriver här ett pågående arbete med att införa dessa ämnen på 
civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi på Linköpings 
universitet. Vi diskuterar olika val utifrån programmets 
utformning och profil, och drar några preliminära slutsatser från 
våra erfarenheter som kan vara av intresse även på andra 
utbildningar.  
 

Index Terms—Social hållbarhet, etik, mångfald, genus  
 

I. INTRODUKTION 
examensordningen för ingenjörsutbildningar finns ett antal 
mål som handlar om att utveckla teknik med hänsyn till 

människors och samhällens behov, och förstå vidare 
konsekvenser av teknisk utveckling. I samband med 
Universitetskanslerämbetets utvärdering 2013 skedde många 
förändringar av ingenjörsprogram för att bredda inriktningen 
och bättre stämma med kraven i högskoleförordningen. I 
Linköping infördes till exempel kurser i 
ingenjörsprofessionalism på flera utbildningar och ökade också 
inslag av hållbar utveckling. Flertalet svenska 
ingenjörsutbildningar har numera ett väsentligt inslag av hållbar 
utveckling i sina program vilket flera bidrag till 2018 års 
utvecklingskonferens belyser. Dock framkommer det 
exempelvis i Lundqvist och Strömbergs [2] analys att den 
sociala dimensionen av hållbar utveckling behöver stärkas. Här 
uppstår dock ofta en viss osäkerhet, vilken typ av ämnen är 
relevanta att integrera i en ingenjörsutbildning? Att ta upp 
miljöaspekter är relativt lätt och passar väl in i många 
ingenjörsutbildningar, men etik och olika människors 
förutsättningar och behov kan te sig som mer svårintegrerade 
ämnen. Det kan finnas motstånd mot förändringar både i 
lärarkollegiet och från studenterna. 

Syftet med detta bidrag är att analysera vilken typ av ämnen 
och på vilket sätt den sociala dimensionen på riktigt kan 
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integreras i en civilingenjörsutbildning med datainriktning. 
Utgångspunkten för denna studie är ett förnyelsearbete som 
bedrivits för civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi 
vid Linköpings universitet (IT-programmet). I detta arbete har 
mängden inom det som vi klassificerar som ”människa och 
teknik i samhället” ökat från 15 till åtminstone 30 
högskolepoäng (exakt antal poäng beror lite på hur man räknar). 
Förutom förstärkning av redan existerande (och allmänt 
accepterade) ämnen som kommunikation, ledarskap och 
hållbarhet så har förändringen också inneburit nya ämnen som 
juridik, etik, mångfald och genus. Valet av just dessa ämnen är 
värda att diskutera utifrån programmets profil och även vilken 
typ av integrering med andra ämnen som sker. Programmet 
tillämpar sedan många år problembaserat lärande vilket också 
har bäring på den sociala dimensionen. 

Målgruppen för detta bidrag är alla som funderar över hur de 
kan bredda innehållet i ingenjörsutbildningar i stort. Vår 
utgångspunkt är IT-programmet vid LiU men diskussionen är 
intressant i ett bredare pespektiv. 

II. BAKGRUND 
IT-programmet startades 1995 som Sveriges första 
civilingenjörsprogram i vilket de första tre åren bedrivs 
huvudsakligen med pedagogiska formen problembaserad 
lärande (PBL) där studenterna i stor utsträckning arbetar i så 
kallade basgrupper. Programmet stuvades om efter en 
genomgång i samband med Bolognaprocessen under 2005-06 
och detta upplägg gällde för antagningsåren 2007-2017. I 
samband med 2013 års utvärdering från 
Universitetskanslerämbetet där IT-programmet kom ganska väl 
ut var den största förändringen en ny kurs i vetenskaplig metod 
som föreberedelse till examensarbetet. Sedan 2016 har ett 
arbete återigen bedrivits för att förnya programmet och vilket 
har lett till en del större förändringar, vilka gäller från och med 
antagningsår 2018. Förnyelsen har inneburit förändringar i 
många avseenden, men här koncentrerar vi oss på de som har 
att göra med ämnen som berör den sociala dimensionen. 

III. GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR 
Cybersäkerhet är en viktig del av IT-programmets inriktning så 
det har varit naturligt att förhålla sig till de rekommendationer 
som togs fram av Joint Task Force on Cybersecurity Education 
(Burley et al. 2017). Där framkommer tydligt att juridik och etik 
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inte enbart kan ses som intressanta extrakunskaper utan faktiskt 
utgör centrala ämnen för fältet som helhet. Genom att utgå från 
ett antal relevanta områden såsom IT-brott, personlig integritet, 
GDPR, och immaterialrätt har det varit uppenbart att dessa 
också nästan alltid berör både juridik och etik. Detta har för oss 
inneburit att dessa ämnen integreras med varandra i en 
gemensam kurs som ges av lärare från juridik och etik-ämnena.  

Ett kanske mer ovanligt beslut i förnyelsearbetet har varit att 
ta in frågor om mångfald och genus i det obligatoriska 
kursutbudet. Motivet bakom detta har varit att fundera över 
vilken roll informationsteknologin har i samhället som helhet 
och vilka sociala aspekter som den påverkar. Genusaspekten 
blir då ganska uppenbar (inte minst på grund av den sneda 
könsbalans som finns i branschen) och det är nödvändigt att IT-
ingenjörer har en kunskap om hur dessa frågor om genus 
påverkar utveckling av IT-system och får verktygen för att 
förändra samhället i rätt riktning. Jämlikhet är ett av de globala 
målen för hållbar utveckling1, och ledorden för målen är ”Leave 
no-one behind”, vilket också måste gälla utveckling av IT-
system. Här uppstår dock frågan hur genus- och 
mångfaldsfrågor an integreras på ett bra sätt och göras relevant 
i en IT-utbildning utan att verka avskräckande och påklistrat. 
Ämnesintegrering blir här inte bara ett självändamål utan också 
ett verktyg för att skapa relevans i kursutbudet. 

Vid integreringen av de nya ämnena har vi valt att titta på hur 
vi kan utnyttja pedagogiska metoder som särskilt lämpar sig för 
att träna studenterna i att se olika nya perspektiv på 
teknikutveckling. För att se hur teknikens utveckling relaterar 
till frågor om genus, mångfald, säkerhet och effekter av 
digitalisering har vi valt att tillämpa tre nya sätt att närma oss 
de här frågorna. Det första sättet är genom brädspel som 
kombinerar prövning av faktakunskaper om tillståndet i världen 
och IT-systems effekter med värdegrundsdiskussioner som 
tvingar studenterna anta olika perspektiv. Det andra handlar om 
att ha en kurs som behandlar mångfaldsfrågor och frågor om 
genus parallellt med en projektkurs, där vi examinerar moment 
som också genomförs inom ramen för deras projekt inom 
applikationsutveckling. Det tredje innebär att studenterna i 
kursen ”IT för hållbarhet” får träffa andra studenter från en 
utbildning vid filosofiska fakulteten i basgruppsarbete då man 
tar upp konsekvenser av digitalisering, i syfte att få nya 
perspektiv.  

I Tabell 1 listas de ämnen och kurser som har bäring på denna 
diskussion. De flesta av dessa är sammanhållna som egna 
kurser med allt vad det innebär (och berörs i texten ovan), 
medan kommunikation och basgruppsarbetet är uppdelat och 
ingår som moment i flera olika kurser. För basgruppsarbetet är 
detta självklart då alla kurser de första 5 terminerna tillämpar 
problembaserat lärande där basgruppsarbetet är centralt. 
Basgruppspoängen är allokerade i specifika kurser som vi kallar 
terminssammanhållande och basgruppsarbetet har där 
associerade lärandemål som handlar om lärande, 
problemlösning och samarbete i grupp.  

Förändringar som diskuteras ovan är just nu i fasen av att 
genomföras (termin 1-5 är beslutade). Vi har därför inte direkta 

 
1https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-jamstalldhet/ 

resultat att rapportera med avseende på hur studenterna har 
mottagit det nya innehållet. Vi avser att följa upp detta 
preliminära bidrag med ett som också har med kursvärderingar 
och analyser av utfall. 

IV. SLUTSATSER 
Det är svårt att dra långtgående slutsatser av de förändringar 
som vi har genomfört eftersom vi inte har kunna utvärdera 
dessa på något mer omfattande sätt; vi hoppas kunna 
återkomma till detta i ett senare skede. Men några saker kan vi 
ändå konstatera. 

För det första har förändringarna varit möjliga endast i 
samband med den större förändring som gjordes på programmet 
i övrigt. Att lägga till omfattande innehåll av icke-tekniska 
kurser kräver en tydlig målbild och ibland tuffa beslut med 
avseende på andra ämnen som traditionellt anses tillhöra ämnet. 
För det andra så har de initiala reaktioner vi har fått från 
studenterna på förändringarna har varit positiva. Likaså har vi 
ett tydligt stöd av de näringslivsrepresentanter som är med och 
beslutar om utbildningarna. Detta stöd är mycket viktigt 
eftersom förankring i det omgivande samhället är centralt för 
alla ingenjörsutbildningar. Till sist så kan vi konstatera hur 
viktigt det är att använda den specialistkompetens som finns på 
ett stort lärosäte för nya ämnen som inte integrerats tidigare och 
även att ge ordentligt med tid för dem i utbildningsplanen. När 
ett ämne ska klämmas in som en liten del av en kurs som i övrigt 
handlar om något helt annat så är risken stor att det uppfattas av 
studenterna som påklistrat och ytligt. Vi hoppas och tror att det 
sätt vi har valt att integrera ämnena på ger tillräckligt djup och 
relevans för att kännas meningsfullt för studenterna. 
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M., Futcher L., Miloslavskaya N., Theocharidou M. (eds) Information 
Security Education for a Global Digital Society. WISE 2017. IFIP 
Advances in Information and Communication Technology, vol 503. 
Springer, Cham 

[2] U. Lundqvist och E. Strömberg, Integrering av hållbar utveckling i 
utbildningen. 6:e Utvecklingskonferensen för Sveriges 
ingenjörsutbildningar, 2017 

TABELL I 
ICKE-TEKNISKA ÄMNEN OCH KURSER PÅ IT-PROGRAMMET 

Kurs/ämne Högskolepoäng Termin 

Muntlig och skriftlig kommunikation 6 (2+2+2) 1, 4, 61 
IT-rätt och etik 6 2 
Mångfald och genus inom 
applikationsutveckling 

4 3 

IT för hållbarhet 8 4 

Ledarskap (fastställs 2020) 61 

Basgruppsarbete 10 (2×5) 1 – 5 

Vetenskaplig metod 6 91 
1Kursplanerna för termin 6-9 kommer att fastställas under de kommande 
två åren, vi återger här den preliminära plan som finns för ämnena under 
dessa terminer. 
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� 
Sammanfattning— Visualisering är en utmaning i att uppnå 

tydlighet utan reduktion. I detta dokument visas några 
samanställningar och visualiseringar som är vanliga för hur ett 
utbildningsprogram är planerat och genomförs. Många bilder har 
ett uttalat mål att kommunicera årskurs, läsperiod och 
kursstorlek. Förkunskapskrav finner man ofta bara i kursplaner. 
Beskriven metod kan tydligt visualisera alla förkunskapskrav i ett 
helt program på ett A4/A3. När en student inte uppfyller angivna 
krav finns ofta behovet att enkelt och tydligt förstå dessa. Den typ 
av progressionsgrafer som presenteras är självförklarande och är 
ett uppskattat komplement vid studievägledning och program-
utveckling. Genom att använda dessa progressionsgrafer får 
studenter och personal lättare att förstå ett helt program. 
 
Nyckelord— behörighet, studieplan, krav, progression 

 

I. INTRODUKTION  
ISUALISERING av en ingenjörsutbildning är alltid en 
utmaning. Det klassiska uttrycket att en bild säger mer än 

tusen ord är ofta sant, men vilken grad av förståelse skapar en 
bild? I fotografier och illustrationer marknadsförs många 
ingenjörsutbildningar med entusiastiska studenter som 
samarbetar. Kurser illustreras som om de vore bitar i ett trivialt 
pussel. Krav inom utbildningen saknas oftast. Den bild som ges 
på exempelvis studera.nu förmedlar att det är enkelt att följa ett 
program eller själv kombinera kurser till en utbildning [1]. Men 
stämmer denna bild när man väl är inne i ett ingenjörsprogram? 
Progressionsgrafer visar tydligt krav mellan kurser. 

I alla våra ingenjörsutbildningar ingår ett flertal kurser. I 
civilingenjörsutbildningar är det inte ovanligt med 45 olika 
kurser och inom högskoleingenjörsutbildningar kan det vara 
runt 25 kurser. Gemensamt för alla ingenjörsprogram är att det 
är flera ämnen/huvudområden som gemensamt ger djup och 
bredd som krävs för att uppnå bland annat första målet i 
Högskoleförordningen (HF) för respektive ingenjörsexamen att  
självständigt arbeta som …ingenjör [2]. I HF kan vi få viss 
vägledning om kraven för en generell (ämnes)examen, men 
vilken kombination av ämnen eller kurser som leder till en 
yrkesexamen är upp till varje lärosäte att beskriva.  

Intresse och benägenhet att läsa utbildningsplan och 
kursplaner skiljer sig radikalt mellan olika studenter. Det 
medför ofta att studenter missar viktiga samband och krav som 
finns mellan kurser inom ett program. Tyvärr så är 
benägenheten att låta sig informeras som lärare också ofta 
bristfällig. Speciellt gäller det när en kurs inte tillhör 
programmets huvudområde. En lärare som har en stödjande 

 
Karl Pettersson (karl.pettersson@miun.se) är lärare och studierektor vid 

institutionen för Informationssystem och –teknologi, fakultetshandläggare 

kurs som flera andra ämnen bygger vidare på har nytta att känna 
till dessa kurser. Hur underlättar vi att alla lärare i ett program 
förstår betydelse av sin kurs i kommande kurser?  

I de flesta utbildningsplaner för olika ingenjörsutbildningar 
som finns i Sverige så sker presentation av i programmet 
ingående kurser genom någon form av lista. Dessa listor är ofta 
grupperade efter årskurs eller ämne, se figur ett. 

Ur en kurslista kan inte en student planera sina studier. De 
interna planeringar, ramplaneringar, (bild 2) som ligger till 
grund för registrering av kurstillfälle i Ladok eller som rapport 

utbildning vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) vid 
Mittuniversitetet. 

Progressionsgrafer 
Karl Pettersson, Mittuniversitetet 

V

Innehåll år 1-3 
Datateknik GR (A-B): 
Grundläggande datavetenskap, 6 hp 
Introduktion till programmering och dataanalys, 6 hp 
Databaser, modellering och implementering, 6 hp 
Webbprogrammering, 6 hp 
Tillämpad datateknik, 6 hp 
Fysik GR (A): 
Mekanik I, 6 hp 
Industriell organisation och ekonomi GR (A): 
Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp 
Introduktion, 6 hp 
Redovisning, 6 hp 
Marknadsföring, 6 hp 
Industriell organisation och ekonomi GR (B): 
Process- och systemutveckling, 6 hp 
Mikroekonomisk teori och industriell organisation, 7,5 hp 
Affärssystem, 6 hp 
Industriell organisation och ekonomi GR (C): 
Logistik, 6 hp 
Risk- och beslutsanalys, 7,5 hp 
Människa-dator interaktion, 6 hp 
Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod, 3 hp 
Självständigt arbete, kandidatnivå, 15 hp 
Ingenjörsstödjande kurser: 
Fysik GR (A), Ingenjörsmetodik, 6 hp 
Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer, 3 hp 
Miljöteknik GR (A), Arbetsmiljö för ingenjörer, 3 hp 
Kvalitetsteknik GR (A): 
Kvalitetsutveckling och processledning, 6 hp 
Matematik GR (A): 
Algebra, 3 hp 
Linjär algebra I, 6 hp 
Differentialkalkyl, 6 hp 
Integralkalkyl, 6 hp 
Diskret matematik A, 6 hp 
Matematik GR (B): 
Flervariabelanalys, 6 hp 
Matematisk statistik, 6 hp 
Matematisk modellering, 6 hp 

 
Fig. 1.  Innehåll, i betydelse kurser, Civilingenjör i industriell 
ekonomi, version 10.0. år 1-3 [3] 
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ur detsamma ger en bättre bild. Denna bild förtydligar när 
kurser går i tid för aktuella kullar och innevarande år. Men dessa 
ger inte en bild som underlättar rätt förståelse för hur olika 
kurser är beroende av varandra. 

Många ingenjörsprogram har interna eller publika 
informationssidor för programmets studenter som tydligt visar 
när olika kurser är planerade att ges kommande termin(er). Ofta 
visualiseras kursens omfattning i tid och andel av heltid. Figur 
tre utgår helt utifrån samma grunddata som figur två. Jag tror 
det är uppenbart vilken bild som snabbast skapar rätt förståelse 
för studenter och övriga intresserade av helheten i ett program. 

Om man vill veta alla kursers beroende måste kursplan för 
varje kurs granskas. Att sammanställa detta för sitt program är 
för de flesta studenter en övermäktig uppgift. Man bör fråga sig 
om det kan finnas ett behov att veta alla krav. De som inte klara 
alla kurser och därigenom saknar förkunskaper till senare 
kurser med stigande progression har behov att veta detta. 
Behovet ökar dessutom med sjunkande studieresultat. När 
kurser ska prioriteras är det av avgörande betydelse att veta 

vilka kurser som är centrala och är förkunskapsgivande. 
Vi har provat några olika programvaror för att visualisera alla 

formella beroenden för kurser i några program. Något förenklat 
kan vi konstatera att programansvarig som gjort jobbet förstår 
grafen och mycket olika bland övriga lärare. För de flesta 
studenter ger dessa grafer föga. 

För en student som har kommit efter i sina studier är tydliga 
svar som gärna uppfyller önskan om enkelhet utan reduktion 
ofta avgörande om den ska lyckas på nytt i sitt program. All 
visualisering innehåller val som innebär reduktion. Vilka delar 
ska vara med så valda delar tillsammans ger rätt förståelse? 

II. GRUNDEN VAR FRÅN BÖRJAN RENT KOLLEGIAL 
Inför Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar under hösten 

2012 konstaterade vi att vårt Civilingenjörsprogram i 
industriell ekonomi skulle utvärderas avseende att ta ut en 
kandidatexamen (ämnesexamen) i huvudområdet Industriell 
organisation och ekonomi (IG). I samband med förberedelse av 
författandet av självvärderingen insåg vi att det relativt nya 
ämnet IG var beroende av de mer etablerade ämnena Matematik 
och Datateknik. Inom lärarlaget för IG var detta inte någon 
nyhet. Majoriteten hade undervisat och forskat inom 
intilliggande ämnen. IG är till sin natur brett och överlappar ofta 
med andra ämnen. En utmaning var att få lärare utanför 
lärarlaget IG inse att IG var beroende av andra ämnen och vise 
versa. En ännu större utmaning var att kunna visa detta för 
bedömargruppen. 

För att få en gemensam bild behövdes något mer än tydliga 
kursplaner och gränssnitt i text mellan dessa kurser. De då 
tillgängliga visualiseringarna hade alla med en koppling i tid 
och kursstorlek. Dessa egenskaper hämmade diskussionen om 
kursers beroende av varandra. Kunde progression för alla kurser 
i alla ämnen visualiseras? 

Sedan tidigare fanns enkla progressionsgrafer inom bland 
annat datateknik. Dessa hade använts för att visualisera kursers 
betydelse och effekter vid byte av programmeringsspråk och 
paradigm. 

Resultatet blev vår första progressionsgraf, figur 4. 

 
Fig. 2. Ramschema för kull H19, H18 och H17  på Industriell ekonomi
ht19/vt20 

kull år anmälan kurskod nivå prog kursnamn hp form språk LP1 LP2 LP3 LP4 start slut ort avd krav
H19 1 F2881 DT027G GR A Grundläggande�datavetenskap 6 NML sv 6 19:36 19:44 Sundsvall IST O
H19 1 J2811 FY033G GR A Ingenjörsmetodik 6 NML sv 6 19:36 19:44 Sundsvall NAT O
H19 1 K2891 MA115G GR A Algebra 3 NML sv 3 19:36 19:44 Sundsvall MOD O
H19 1 F2811 IG001G GR A Introduktion 6 NML sv 6 19:45 20:03 Sundsvall IST O
H19 1 J2831 KE032G GR A Hållbar�utveckling�för�ingenjörer 3 NML sv 3 19:45 20:03 Sundsvall NAT O
H19 1 K2871 MA073G GR A Linjär�algebra�I 6 NML sv 6 19:45 20:03 Sundsvall MOD O
H19 1 F3838 IG037G GR B ProcessͲ�och�systemutveckling 6 NML sv 6 20:04 20:12 Sundsvall IST O
H19 1 K3800 MA129G GR A Differentialkalkyl 6 NML sv 6 20:04 20:12 Sundsvall MOD O
H19 1 F3856 IG028G GR A Introduktion�till�projektbaserad�produktutveckling 6 NML sv 3 3 20:04 20:23 Sundsvall IST O
H19 1 F3848 DT138G GR A Introduktion�till�programmering�och�dataanalys 6 NML sv 6 20:13 20:23 Sundsvall IST O
H19 1 K2890 MA131G GR A Integralkalkyl 6 NML sv 6 20:13 20:23 Sundsvall MOD O
H18 2 F3801 DT139G GR B Databaser,�modellering�och�implementering 6 NML sv 6 19:36 19:44 Sundsvall IST O
H18 2 K2851 MA068G GR B Flervariabelanalys 6 NML sv 6 19:36 19:44 Sundsvall MOD O
H18 2 H2821 KV012G GR A Kvalitetsutveckling�och�processledning 6 NML sv 3 3 19:36 20:03 Sundsvall KMM O
H18 2 F3885 IG024G GR A Redovisning 6 NML sv 6 19:46 19:50 Sundsvall EVJ O
H18 2 F3875 IG004G GR A Marknadsföring 6 NML sv 6 19:51 20:03 Sundsvall EVJ O
H18 2 F3818 DT100G GR B Webbprogrammering 6 NML sv 6 20:04 20:12 Sundsvall IST O
H18 2 K3820 MA095G GR A Diskret�Matematik�A 6 NML sv 6 20:04 20:12 Sundsvall MOD O
H18 2 F3858 IG035G GR B Affärssystem 6 NML sv 3 3 20:04 20:23 Sundsvall IST O
H18 2 F3868 DT159G GR B Tillämpad�datateknik 6 NML sv 6 20:13 20:23 Sundsvall IST O
H18 2 K3830 MA087G GR B Matematisk�statistik 6 NML sv 6 20:13 20:23 Sundsvall MOD O
H17 3 F3851 DT168G GR C MänniskaͲdatorinteraktion 6 NML sv 6 19:36 19:44 Sundsvall IST O
H17 3 F3895 IG041G GR C Akademiskt�skrivande�och�vetenskaplig�metod 3 NML sv 3 19:36 19:44 Sundsvall IST O
H17 3 K2861 MA069G GR B Matematisk�modellering 6 NML sv 6 19:36 19:44 Sundsvall MOD O
H17 3 J2841 FY015G GR A Mekanik�I 6 NML sv 6 19:45 20:03 Sundsvall NAT O
H17 3 F2035 IG018G GR C Logistik 6 NML sv 6 19:45 20:03 Sundsvall IST O
H17 3 B2811 MÖ025G GR A Arbetsmiljö�för�ingenjörer 3 NML sv 3 19:45 20:03 Sundsvall EHB O
H17 3 F3878 IG038G GR B Mikroekonomisk�teori�och�industriell�organisation 8 NML sv 7,5 20:04 20:12 Sundsvall IST O
H17 3 F3888 IG040G GR C RiskͲ�och�beslutsanalys 8 NML en 7,5 20:04 20:12 Sundsvall IST O
H17 3 F2056 IG027G GR C Självständigt�arbete 15 NML sv 15 20:13 20:23 Sundsvall IST O

 
 
Fig. 3. Blockschema ht19/vt20 för kull H19, H18 och H17 på 
Industriell ekonomi.  

Fig. 4.  Alla kurser i Civilingenjör i industriell ekonomi, version 5.0. 
år 1-3. Kull H13.  
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III. METOD 
En utbildning är ordnad mängd av flera kurser, där varje kurs 

är en delprocess av helheten. Grundansatsen var att göra en 
komplett processanalys där varje kurs var ett processteg och 
kartlägga alla direkta beroenden mellan dessa steg. Som metod 
valdes en förenklad form av brunpappersanalys [4] som 
troligtvis finns i ett flertal versioner. 

Samtliga kursplaner plockades fram för programmets första 
tre år och totalt hade vi ca 90 A4 som skulle kondenseras. Alla 
kursplaner fanns tillgängliga i Mittuniversitetets 
utbildningsdatabas ATLAS [5]. Ambitionen var att allt skulle 
få plats på ett stort brunt omslagspapper på en vägg, helt i 
enlighet med metodens enkelhet. 

Följande delar valdes att finnas med för varje kurs: 
Ämne/Huvudområde, Alternativt huvudområde, Kurskod, 
Kursnamn, progression och nivå, högskolepoäng samt 
förkunskapskrav. 

Data om varje kurs sammanställdes på ett A6. Ganska snabbt 
insåg vi att det blev lättare att gruppera kurserna när varje ämne 
fick en egen färg.  Efter att alla lappar flyttas ett flertal gånger 
konstaterades att alla data utom förkunskapskrav kunde 
hanteras på små standardnotisar 1.5”x2.0”. Totalt fanns fem 
tillgängliga färger vilket räckte att hantera ämnet IG som grön, 
matematik som blå, datateknik som orange och alla övriga 
ämnen som gul. Genom att ge notisarna en avvikande ram 
kunde alternativt huvudområde också lätt visualiseras. 

Förkunskapskraven var i de flesta kurser andra kurser eller 
kursdelar. Konsekvent identifierades vilka kurser som avsågs. 
Speciellt viktigt var detta då det ibland var namngivna kurser 
som hade ersatts men kursplanen för fortsättningskurserna hade 
inte uppdaterats. 

Förkunskapskrav som innehåll flera kurser förenklades så att 
det alltid var den eller de med högst progression som var 
avgörande. Övriga tidigare krav skulle visualiseras så tidigt som 
möjligt. 

Eventuell information i en kursplan att kursen var ett krav 
eller bra i en senare kurs ignorerades. Ett argument för detta 
fanns i kursen var sälja in kursens betydelse. När syftet med 
kartläggningen presenterades valde flera ämnen att ta bort dessa 
skrivningar och förtydliga angivna förkunskapskrav.  

Alla kurser som inte hade en annan kurs som 
förkunskapskrav visades utan förkunskapskrav om det var 
samma eller delmängd av de krav som gäller för utbildningen. 

Den första progressionsgrafen för ett program blev aldrig 
klar på väggen, den fick plats på ett A3. 

IV. RESULTAT 
Resultatet är tre enkla grafiska symboler: Färgade rektanglar, 

färgade smala pilar och feta pilar. 

Färgade rektanglar representerar en kurs där färg 
representerar ämne eller huvudområde. Där det är intressant att 
visa alternativt huvudområde har figuren ram enligt det senare. 
I figuren står i klartext kurskod, kursnamn, högskolepoäng. 
Beroende på nivå och progression anges något av (B), (C) eller 
AV. 

Färgade smala pilar visar alltid direkta förkunskapskrav. 
Förkunskapsgivande kurs pekar på förkunskapskrävande kurs. 
Färg alltid samma som förkunskapsgivande kurs. 

Feta pilar representerar poängkrav och innehåller alltid ett tal 
illustrerande antal högskolepoäng som krävs. Om det är i ett 
specifikt ämne är pilen fylld med samma färg som 
ämnet/huvudområdet. Om antalet högskolepoäng kan vara i 
godtyckligt ämne inom utbildningen är pilen vit med svart kant. 

I de fall en kurs är förkunskapsgivande till flera 
förkunskapskrävande kurser kan det för tydlighet krävas att 
smala pilar ersätts med text som komplement till feta pilar. Det 
finns inga andra begränsningar än ovan angivna. Vanligast är 
att förkunskapsgivande kurser placeras nedanför förkunskaps-
krävande kurs.   

 
Fig. 5.  Tre enkla grafiska symboler som enkelt kombineras 

Fig. 6.a. Alla kurser i Civilingenjör i industriell ekonomi,  version 
10.0. år 4-5. Kull H18, H19.  
 

Fig. 6.b  Alla kurser i Civilingenjör i industriell ekonomi, version 
10.0. år 1-3. Kull H18, H19.  
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V. DISKUSSION 
Progressiongrafer skapades för ett specifikt program men har 

tillämpats i fler program inom Fakulteten för naturvetenskap, 
teknik och medier. Behovet är troligtvis större inom utbildning 
som leder till en yrkesexamen än generell examen. Troligt är att 
den har sin främsta förtjänst inom olika ingenjörsutbildningar. 

När visualiseringsmetoden togs fram var målet helt internt 
och det var av en tillfällighet som vi insåg dess förtjänst 
gentemot studenter. I de fall en student kommit efter i sina 
studier går det fort att bli ense om vilka kurser som ska 
prioriteras respektive senareläggas. Därefter fyller ramschema 
en viktig funktion för att få veta när i tid de prioriterade kurserna 
ges. 

En stor fördel med progressionsgrafer jämfört med 
ramscheman och blockscheman är att revidering av program 
kan ske helt utan lägga energi på när eller hur kurser ska 
genomföras. Samtidigt har det varit tydligt att när och hur en 
kurs genomförs kan påverkar benägenheten att förändra en kurs 
inom något ämne. 

När vi jämför med mer omfattande arbeten som gjorts 
avseende hela det nätverk som utgörs av samband mellan 
förkunskapsgivande kurs och förkunskapskrävande kurs så 
fokuserar de på att förkunskapskraven inte är explicita kurser. 
De kurser som ska visualiseras avser ofta hela ämnen och inte 
begränsat till ett program [6]. En viktig skillnad kan vara vilken 
målgrupp som metoden avser hjälpa. 

I detta dokument kan man se hur metoden tillämpats 
kollegialt genom att jämföra bild 4 och 6.b. Samma program 
och i stort sett samma överordnade examensmål men 13 nya 
kurser för de tre första årskurserna. 

Varje år återkommer studenter som blev erbjudna jobb under 
sin studietid eller av andra orsaker valde att lämna lärosätet. När 
dessa studenter behöver studievägledning är dessa 
progressionsgrafer till stöd för alla engagerade. Tidigare 
versioner av progressionsgrafer underlättar för personal att 
förstå program som ändrats radikalt eller inte ges längre. 

VI. FRAMTIDA UTVECKLING  
Någon form av automatisering önskas. Alla nuvarande 

progressionsgrafer är skapade i enkla rit- eller illustrations-
program. Detta är huvudanledning att det inte finns 
progressionsgrafer i alla utbildningsprogram. 

Verklig utvärdering av redovisade progressionsgrafer saknas 
och än mindre har dessa jämförts med de grafer som kan skapas 
i exempelvis MATLAB eller yEd. 

Hur underlättar bilder, grafer och sammanställningar 
studenters förutsättningar att lyckas med sina studier? 

Helt klart är att det finns mycket kvar att göra för att få en 
komplett bild om metoden är så bra som vi hoppas. 

TACK 
Tack till alla studenter som efterfrågat hjälp med 

studieplanering och prioritering av kurser. Tack till alla 
kollegor som gett respons och svarat på många frågor. 
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� 
Abstract— Schemalagda gruppuppgifter har effektivt använts 

på matematikkurserna vid Tekniskt- naturvetenskapligt basår vid 
Umeå universitet för att flytta fokus från ren räknefärdighet till 
djupare förståelse och kommunikationsfärdigheter. Grupparbetet 
är inte examinerande utan tjänar som ett komplement till övrig 
undervisning. Upplägget är mycket uppskattat av studenter och 
lärare och ger synbara resultat vid examinationen, särskilt när det 
gäller kvalitén på studenternas presentationer. Upplägget borde 
vara användbart för undervisning på grundnivå inom alla ämnen 
där man vill skifta studenternas fokus från att hitta rätt svar till 
ett mer analytiskt förhållnigsätt till problemlösning.  
 

Index Terms— Synligt lärande, formativ bedömning, 
grupparbeten, högskolepedagogik, matematikdidaktik. 
 
 

I. BAKGRUND 
IKSOM andra högskolor och universitet i Sverige med 
tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar erbjuder 

Umeå universitet ett Tekniskt- naturvetenskapligt basår. 
Basåret är ett program på förutbildningsnivå som erbjuder 
studenter med grundläggande behörighet och Matematik 2a 
från gymnasieskolan möjlighet att läsa in behörighet till alla 
utbildningar på grundnivå som ges vid Teknisk- 
naturvetenskapliga fakulteten. Efter avslutade basårsstudier 
erbjuds studenterna även garantiplatser vid nästan alla program 
som ges vid fakulteten. 

Under basåret ges tre matematikkurser som tillsammans 
ungefär motsvarar gymnasieskolans kurser Matematik 2c, 3c 
och 4. Kurserna ges med 50 % studietakt och läses parallellt 
med liknande kurser i biologi, fysik och kemi. Även om 
matematikkurserna på basåret motsvarar gymnasiekurser till 
innehåll är upplägget samma som för andra universitetskurser. 
Studentgrupperna är stora, hösten 2019 antogs drygt 150 
studenter till basåret vid Umeå universitet. Undervisningen 
består främst av föreläsningar i hörsal som följs upp med 
handledningstillfällen i grupper om cirka 40 studenter. 
Examinationen består av en frivillig dugga och en avslutande 
tentamen. Det framkommer även tydligt från diskussioner med 
studenterna att vi på universitetet har ett större fokus på 
förståelse än vad studenterna är vana vid från gymnasieskolan. 

 

 
Manuskript mottaget 30 september, 2019. 

 

II. SYNLIGT LÄRANDE OCH FORMATIV BEDÖMNING 
Hösten 2017 infördes schemalagda gruppuppgiftspass på 

matematikkurserna inom basåret för att differentiera och stärka 
undervisningen.  Alla pedagogiska insatser kan väntas påverka 
studenternas prestationer i någon utsträckning, den relevanta 
frågan är därför inte huruvida en förändring kommer att ha en 
effekt utan snarare hur stor effekt den kommer att ha. Detta är 
utgångspunkten för John Hatties teori om synligt lärande. Hattie 
genomförde en stor metastudie av hur olika påverkansfaktorer 
influerar elevers studieprestationer [1]. Studiens slutsatser, 
formulerat i kontexten av den svenska grund- och 
gymnasieskolan, finns sammanställda i en rapport från Sveriges 
kommuner och landsting [2]. Hattie har även genomfört 
motsvarande metastudie för undervisning inom högre 
utbildning, med liknande resultat [3]. 

Påverkansfaktorerna Hattie identifierar kan delas upp i 
faktorer som rör eleven, hemmet, skolan, läraren samt 
undervisningen. Den faktor inom undervisningen som hade 
störst påverkansgrad på studenternas prestationer var formativ 
bedömning [2]. Formativ bedömning innebär att arbeta med 
bedömningar som syftar till att stötta studenternas utveckling 
snarare än att sätta betyg [4]. År 2007 sammanställde Dylan 
Wiliam arbetet inom formativ bedömning, i kontexten av 
matematikundervisning, i två forskningssammanfattningar för 
National Council of Teachers in Mathematics [5, 6]. Wiliam 
identifierar fem nyckelstrategier för effektiv formativ 
bedömning [5]: 

 
• Att förtydliga, dela och förstå lärandemålen. 
• Att skapa effektiva klassrumsdiskussioner, frågor och 

aktiviteter. 
• Att ge feedback som för lärandet framåt. 
• Att aktivera studenter som ägare av sitt eget lärande. 
• Att aktivera studenter som läranderesurser för varandra. 
 
Något som framgår tydligt från dessa nyckelstrategier är att 

arbetet med formativ bedömning inte ska ses som del av 
examinationen utan snarare ett arbets- och förhållningssätt för 
undervisningen. 

 
 

O. Sande är universitetslektor vid Institutionen för matematik och 
matematisk statistik, Umeå universitet, 901 87 Umeå (tel: +46907866723; 
e-post: olow.sande@umu.se).  

 

Synligt lärande med gruppuppgifter i matematik 
O. Sande, Umeå Universitet 

L 

195



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, 
27 november – 28 november 2019 

III. SYNLIGT LÄRANDE MED GRUPPUPPGIFTER 
Undervisningen på matematikkurser består typiskt av 

föreläsningar där läraren går igenom teori och exempel, och 
handledningspass där studenterna arbetar självständigt och har 
möjlighet att ställa frågor. Det är viktigt att studenterna själva 
får arbeta med att lösa rekommenderade uppgifter som 
konkretiserar teorin från föreläsningarna och kurslitteraturen. 
Det är dock lätt att studenternas fokus främst ligger på att lösa 
många uppgifter och att komma fram till samma svar som facit. 
Studenter ber sällan om hjälp om de inte har fått fel svar. 

För att öka variationen i undervisningen, stärka det 
studentaktiva lärandet och öka möjligheten till lärarfeedback 
infördes schemalagt grupparbete på matematikkurserna på 
basåret från och med hösten 2017. Det är viktigt att poängtera 
att grupparbetet inte är en del av examinationen. Studenternas 
lösningar på gruppuppgifterna varken sparas eller poängsätts av 
läraren och grupparbetet tas inte i beaktning vid 
betygsättningen. Grupparbetet ska snarare ses som en tredje typ 
av lärandeaktivitet som kompletterar föreläsningarna och 
handledningen. 

Grupparbetet ger dock läraren möjlighet att ge konkret 
feedback på studenternas lösningar och följa upp eventuella 
luckor i studenternas förståelse. Det är även lättare att 
uppmuntra utvecklingen av förmågor och förhållningssätt när 
man kan föra en diskussion med utgångspunkt i studenternas 
egna lösningar. Lärarens feedback under grupparbetet fokuserar 
främst på förståelse och hur studenterna bör presentera sina 
uträkningar och resonemang. Det är upp till studenterna att 
diskutera lösningen till varje uppgift inom gruppen och att 
själva avgöra huruvida lösningen och svaret är rimligt. Både 
feedback och kommunikativ/ömsesidig undervisning 
identifieras av Hattie som några av de undervisningsstrategier 
som har störst effekt [2,3]. 

Själva uppgifterna för grupparbetet är tagna från tidigare 
examinationstillfällen. Uppgifterna är utvalda för att täcka 
samma teori som har berörts på föreläsningarna sedan 
föregående gruppuppgiftstillfälle och grupparbetet tjänar därför 
till att knyta samman undervisningen med examinationen. Att 
använda tidigare examinationsuppgifter fungerar även som en 
morot för att få studenterna att delta i undervisningen. För att 
detta ska fungera är det viktigt att innehållet i föreläsningarna 
har en tydlig koppling till examinationen och lärandemålen. 
Detta arbetssätt, som brukar kallas konstruktiv länkning, är 
centralt för att garantera att undervisningen faktiskt hjälper 
studenterna att nå fram till lärandemålen [7]. 

IV. BESKRIVNING AV ARBETSSÄTTET 
Grupparbetet har utförs en gång varje vecka som ett 

schemalagt pass på 105 minuter. Aktiviteten är lärarledd och 
hålls i en av universitetets fokusmiljöer där 60 studenter kan 
arbeta i grupper om fem-sex personer med tillgång till en stor 
whiteboard per grupp. Varje grupp löser gemensamt ett fåtal 
uppgifter från ett utdelat instruktionspapper och skriver 
lösningarna på tavlan. Läraren ambulerar i lokalen och ger 
feedback på studenternas lösningar och svarar på frågor. I de 
skrivna instruktionerna läggs stor vikt vid att diskutera 

lösningsmetoder, regler, hur man testar lösningarnas rimlighet, 
vad man kan göra fel och hur man bör presentera sina 
resonemang. En godtagbar lösning ska innehålla en 
frågeställning, en väl motiverad lösning och ett tydligt svar. 
Studenterna uppmuntras att renskriva lösningarna på papper när 
gruppen är färdig med en uppgift.  

V. RESULTAT 
Gruppuppgifterna har varit väldigt uppskattade av 

studenterna. ”Gruppuppgifterna var som en gåva från ovan” 
skriver en av studenterna vid utvärderingen av Matematik 
baskurs I, 2018. Gruppuppgifterna nämndes av 77% av de 
svarande på frågan ”nämn något som är bra på kursen och 
absolut inte bör ändras” i samma kursutvärdering. De flesta 
studenterna bedömer fortfarande föreläsningarna som den 
viktigaste lärandeaktiviteten, när de måste välja, men många 
nämner även att föreläsningarna i kombination med 
gruppuppgifterna var det som gav mest förståelse. Denna 
feedback har varit typisk för kurserna där grupparbetet har 
använts. 

Gruppuppgifterna har också hjälpt till att avsevärt öka 
kvalitén på de lösningar studenterna producerar vid tentamen. 
Flera lärare som undervisat på kurserna som tillämpat 
grupparbetet, eller på efterföljande kurser, har kommenterat att 
de ”aldrig har sett så snygga lösningar”. De lärare som själva 
deltagit i arbetet med gruppuppgifterna på basåret har uttryckt 
intresse för att applicera upplägget även på kurser inom 
grundutbildningen i matematik. 

Inget i arbetssättet är beroende av ämnet eller nivån. Samma 
undervisningsupplägg med schemalagt grupparbete där man 
gemensamt löser tidigare examinationsuppgifter och fokuserar 
på förståelse och presentation av resonemang bör vara 
tillämpbart på kurser på grundnivå, oavsett ämne. Om man inte 
har utrymme i schemat för att kopiera upplägget rakt av kan det 
fortfarande vara värdefullt att göra det som en engångsaktivitet, 
förslagsvis tidigt under kursen. 

VI. AVSLUTANDE KOMMENTARER 
Arbetet med gruppuppgifter på basårets matematikkurser har 

varit väldigt givande. Det är uppskattat bland studenter och 
lärare och har lett till att kvalitén på studenternas lösningar har 
ökat märkbart. Det är dock viktigt att poängtera att det skulle gå 
att arbeta med samma uppgifter i samma grupper utan att få 
samma effekt, om man inte lägger samma vikt vid förståelse 
och kommunikation. Vi har inte genomfört någon kvantitativ 
studie av hur detta arbetssätt har påverkat studieresultaten, även 
om litteraturen tydligt pekar på att det borde ha en stark positiv 
effekt har vi inte samlat egen data för att bekräfta detta. En 
sådan studie vore ett lämpligt sätt att följa upp detta arbete. 

 
Arbetet med gruppuppgifterna på basåret vid Umeå universitet 
har tidigare varit föremålet för ett rundabordssamtal under 
Utvecklingskonferensen med kontaktnätverket för de tekniska 
basårsutbildningarna, KTH 2018. Arbetet låg även till grund för 
Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens pris för unga lärare 
som tilldelades författaren 2019. 
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� 
Abstract— Tanken med universitetskurser är att studenterna 
ska uppnå lärandemålen. För att nå målen behöver de 
genomföra olika aktiviteter som i största möjliga mån bör 
utformas så att studenterna känner sig motiverade att (indirekt) 
uppnå lärandemålen. Att skapa sådan motivation kan göras på 
olika sätt, varav projekt- & problembaserat lärande (PBL) är ett. 
I PBL samarbetar studenterna i projektform för att lösa verkliga 
problem, ofta kopplade till ett företag. PBL tillämpas ofta inom 
ingenjörsutbildningar då tillvägagångssättet tränar studenterna 
i viktiga förmågor de bör besitta som ingenjörer, till exempel 
problemlösning utifrån olika ämnesspecifika perspektiv, 
helhetssyn och systemtänkande, samt samarbete i team och 
projektmiljö. 
 
PBL har i många fallstudier visat på positiva effekter för 
studenternas lärande. Dock är våra erfarenheter att det kan 
uppstå olika typer av målkonflikter mellan lärandemål och 
projektmål. Det är till exempel vanligt att studenter under 
kursens gång börjar fokusera mer på projektmålen (goda 
projektresultat) än de aktiviteter som tydligare kopplar till 
lärandemålen (studentens lärande). Studenterna ser till exempel 
aktiviteter så som gruppdiskussioner, möten, individuell 
reflektion och peer-review som tidstjuvar. Detta blir extra 
tydligt när projektet har externa intressenter (uppdragsgivare 
från företag och andra organisationer) vars behov och 
förväntningar studenter känner ett större ansvar att uppfylla än 
sina egna behov av lärande. En annan påverkande faktor är att 
när studenter i olika team (inom samma kurs) tävlar med 
varandra om att genomföra och/eller uppnå ”bästa” 
projektresultat. Tävling och projektmål kommer alltså i fokus 
och lärande hamnar i skymundan. Ytterligare en faktor är när 
lärare utifrån goda intentioner försöker skapa en ”smidig” kurs 
för studenterna, exempelvis genom mycket utförliga 
instruktioner och en kontrollerande projektmiljö. På så sätt har 
studenterna lite behov av att diskutera problemlösning utifrån 
oförutsedda händelser, och kan fokusera på att genomföra 
projektet så resurseffektivt som möjligt. Denna design 
uppskattas ofta av studenter som har mycket att göra på sidan 
om kursen (exempelvis läser flera kurer parallellt, eller har stort 
engagemang i andra aktiviteter utanför studierna). Dock 
motverkar denna design den ursprungliga tanken med PBL, där 
studenterna förväntas hantera komplexa problem i delvis  

 
Fredrik Backlund är biträdande professor i kvalitetsteknik och 

kvalitetsledning, på Luleå Tekniska Universitet (LTU). Han genomför även 
utvecklingsprojekt och kurser via Högskolepedagogiskt Centrum (HPC) på 
LTU. 

oförutsägbar projektmiljö. Detta är även viktiga förmågor att 
träna inför sin kommande roll som ingenjör.  

Faktorerna ovan exemplifierar på olika sätt aspekter av intern 
och extern effektivitet (jämförbara med engelskans ”efficieny” 
och ”effectiveness”), eller att göra rätt saker på rätt sätt. Som 
lärare i olika PBL-kurser försöker vi förstå hur olika 
målkonflikter kan hanteras, för att i största möjliga mån få 
projekt- och lärandeperspektivet att integrera. Med detta bidrag 
vill vi ta initiativ till en diskussion med lärare som har liknande 
erfarenheter och intressen. Syftet är att identifiera olika 
tillvägagångssätt för att motivera studenter att hänge sig åt 
lärandet i projekt- & problembaserade kurser. 

 
Index Terms— PBL, projekt, kurs målkonflikt  
 

I. INTRODUKTION 
Universitetskurser syftar till att studenterna ska uppnå olika 
typer av färdigheter och  lärandemål. För att nå målen behöver 
de genomföra olika aktiviteter som i största möjliga mån bör 
utformas så att studenterna känner sig motiverade att 
direkt/indirekt uppnå lärandemålen. Att bidra till sådan 
motivation hos studenternas kan göras på olika sätt, varav ett 
sätt är att tillämpa projekt- & problembaserat lärande (PBL).  
 
I PBL samarbetar studenterna i team och projektform för att 
lösa verkliga problem, ofta kopplade till ett företag. PBL 
tillämpas ofta inom ingenjörsutbildningar då 
tillvägagångssättet tränar studenterna i viktiga förmågor de bör 
besitta som ingenjörer, till exempel problemlösning utifrån 
olika ämnesspecifika perspektiv, helhetssyn och 
systemtänkande, samt samarbete i team och projektmiljö. PBL 
baseras på lärandekoncept så som frågebaserat-lärande och 
”Constructive alignment”, och skapar förutsättningar för 
studenterna att aktivt bidra till sitt eget lärande. Många studier 
visar på fördelar med att tillämpa PBL jämfört med mer 
traditionella undervisningsformer, t.ex. föreläsningar och 
inlämningsuppgifter. Förutom bättre förståelse för 
komplexiteten i ingenjörsarbeten är andra fördelar för 
studenterna till exempel: Ökad förmåga att samarbeta med 
andra och lösa problem i grupp, ökad motivation och 
tillfredsställelse på grund av ”skarpa projekt”, samt inlärning på 
flera olika sätt. Fördelar för läraren är till stor del kopplade till 

Rickard Garvare är professor i kvalitetsteknik och kvalitetsledning på Luleå 
Tekniska Universitet (LTU), samt avdelningschef för Industriell Ekonomi. Han 
är även projektledare för införandet av CDIO-baserat på arbetsätt inom LTU. 
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de för studenterna, till exempel att motiverade studenter är 
lättare engagera i lärandemoment, och att studenternas lärande 
avseende skarpa projekt även bidrar till lärarens 
kompetensutveckling och motivation. 
 

II. MÅLKONFLIKTER 
PBL har i många fallstudier visat på positiva effekter för 
studenternas lärande. Dock är våra erfarenheter att det kan 
uppstå olika typer av målkonflikter mellan lärandemål och 
projektmål. Det är till exempel vanligt att studenter under 
kursens gång ägnar mer tid och kraft på att uppnå projektmålen 
(goda projektresultat) än hur de olika aktiviteterna kopplar till 
lärandemålen (studentens lärande). Studenterna ser många 
gånger sådana aktiviteter som tidstjuvar, till exempel: Möten 
och gruppdiskussioner, föreläsningar, granskningar av 
varandras arbeten (”peer-review”), samt individuell reflektion. 
Detta blir extra tydligt när projektet har externa intressenter 
(uppdragsgivare från företag och andra organisationer). 
Studenterna kan känna ett större ansvar att uppfylla dessa 
intressenters behov och förväntningar, än lärarnas och sina egna 
behov av att uppnå lärandemålen. En annan påverkande faktor 
är att när studenter i olika team (inom samma kurs) tävlar med 
varandra om att genomföra och/eller uppnå ”bästa” 
projektresultat. Tävling och projektmål kommer då i fokus och 
lärandet hamnar i skymundan. Ytterligare en faktor är när lärare 
utifrån goda intentioner försöker skapa en ”smidig” kurs för 
studenterna, exempelvis genom allt för utförliga instruktioner 
och kontrollerande projektmiljö. Sådan styrning bidrar till att 
studenternas behov av att diskutera problemlösning utifrån 
oförutsedda händelser minskar, och istället fokusera på att 
genomföra projektet så tids- och resurseffektivt som möjligt. 
Denna design uppskattas av många studenter, som ofta har 
mycket att göra på sidan om kursen (exempelvis läser flera 
kurer parallellt, eller har stort engagemang i andra aktiviteter 
utanför studierna). Dock motverkar denna design den 
ursprungliga tanken med PBL, där studenterna förväntas 
hantera komplexa problem i delvis oförutsägbar projektmiljö.  

III. GENOMFÖRANDE 
Problembeskrivningen ovan exemplifierar på olika sätt aspekter 
av intern och extern effektivitet (jämförbara med engelskans 
”efficiency” och ”effectiveness”), eller att göra rätt saker på rätt 
sätt. Som lärare i olika PBL-kurser försöker vi förstå hur de 
olika målkonflikterna kan hanteras, för att i största möjliga mån 
integrera projekt- och lärandeperspektivet. Med detta bidrag 
vill vi ta initiativ till en diskussion med lärare som har liknande 
erfarenheter och intressen i PBL. Syftet är att identifiera olika 
tillvägagångssätt för att kunna reducera och/eller hantera de 
målkonflikter som uppkommer. 
 
Genomförandet av diskussionen sker i form av fokusgrupp. 
Initiativtagarna kommer agera som moderator och föra 
anteckningar. Fokusgruppen inledes med en kortare 
presentation av ämnet och deltagarna, och där efter inleds 
diskussioner utifrån några övergripande teman. Strukturerade 
och renskrivna anteckningarna kommer att delges samtliga 
deltagare.    
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Abstract— This paper describes the ongoing work to reform 

teaching of (Electrical) Measurement Systems Engineering, in 
order to put more emphasis on the students as active learners, 
better prepared to take on responsibilities of a modern engineer. 
The paper describes how the development of generic engineering 
skills are incorporated in the context of the technical subject. 
 

Index Terms—  CDIO; Engineering education;  
 

I. INTRODUCTION 
The subject of electrical measurement technology has been a 
natural part of educational programs in electrical and 
electronics engineering, engineering physics, mechanical 
engineering, etc. for decades. The topic has normally been 
taught on a bachelor’s level, typically during the second year of 
studies.  In 2016, the author was asked to develop a new course 
on the subject, but now as an advanced level course, late in the 
third year of the program in Engineering Physics and Electrical 
Engineering, at Luleå University of Technology. This course 
was to replace a course which had been offered, in more or less 
the same form, for over a decade. The old course had received 
good reviews from past students and the examination rate 
(throughput) was high. In other words, no one was complaining 
and there were few reasons to change anything, especially when 
resources for educational development are scarce. Except that 
the examiner was not satisfied with what the students learned. 
Since students tend to reverse-engineer the examination of a 
course, there is a clear risk that courses which follow the same 
recipe every year, will have an examination that also follows 
the same recipe. As such, passing a course becomes less about 
fully understanding the concepts taught, and more about 
predicting how the examination will be conducted. 

So, in redesigning the old course, one of the first decisions 
made was to make the examination less predictable. This meant 
that, learning how to mechanically solve a selection of typical 
problems should not be enough in order to pass the course. 
Rather, the examples the student should work on during the 
course should be exactly that, examples of the key concepts they 
need to learn. Examination will then require them to apply the 
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tools they learnt on new problems. The second decision was to 
make better use of the pre-requisites to the course. Compared 
to similar courses at other universities, at least historically, the 
new course was going to be offered to students who spent two 
and a half years studying engineering mathematics, physics, 
and electronics. Moreover, we wanted the course to provide 
training in other, more generic engineering skills, such as the 
ability to make assumptions, to look for information in other 
sources when faced with open-ended problems. Ideally, we also 
wanted the students to practice oral and written presentation. 
Last, but certainly not least, the teaching resources need to be 
used efficiently, meaning that as much as possible of the 
allocated time should be spent with the students, not with 
grading and commenting on written submissions. 

The course has been designed with a mix of lectures, 
mandatory student-led seminars, project group work with a 
written report, and a final written exam. By shifting focus from 
the exercises and lab projects themselves, to what they should 
learn by doing them, the students have become much more 
active than before. 

II. COURSE DESIGN 
The course setup is the result of a course in course development 
and inspired by the CDIO approach [1]. 

A. Objectives 
In designing the new course, the following objectives were to 
be met: 

1. The examination should be less predictable. 
2. The students should practice making assumptions and 

working from incomplete problem descriptions and 
incomplete data. 

3. Theoretical homework problems should be more 
open-ended and leave much more room for the 
students to make assumptions. 

4. Practical laboratory work should be less about the 
performance of the system the students build and more 
about what they should learn by building it. 

5. The students should gain experience in working in 
larger teams, with members they may not have worked 
with before. 

Technology, Sweden (corresponding author to provide phone: +46 920 492517; 
e-mail: johan.carlson@ltu.se).  

Bringing an Old Topic to Life by Changing the 
Way it is Taught: Reinventing a course in 

Measurement Systems Engineering 
Johan E. Carlson 

200



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, 
27 november – 28 november 2019 

6. The students should take an active part in problem 
solving, presenting solutions orally and in writing, and 
in providing feedback to their peers. 

7. The student should practice reflecting on their own 
learning. 

B. Course setup 
The extent of the course is 7.5 ECTS credits, corresponding to 
200 hours of full-time studies, distributed over half a semester. 
The course is split into the following parts: 

 Twelve lectures (90 minutes each). 
 Four mandatory, student-led problem seminars (1.5 

ECTS credits). 
 Practical laboratory project (3 ECTS credits) 
 Written exam (3 ECTS credits) 

C. Lectures and main course text 
During the lectures, the key theoretical concepts of the course 
are introduced. A new textbook was written to match the 
contents of the course [2]. The book was kept deliberately short 
and contains nothing that is not part of the curriculum.  
 The textbook contains examples, but no homework 
assignments. Instead, there are four mandatory student-led 
problem seminars.  

D. Student-led seminars 
For each seminar, the students are given seven homework 
problems. In order to pass the course, they need to mark that 
they are prepared to present at least five out of seven problems 
for each seminar and at least 80% in total. The students’ 
solutions are not graded by the teacher, instead feedback is 
given in the seminars and by providing written solution 
guidelines following the seminars. One seminar is centered 
around a written peer-review exercise, where students submit 
their solutions, then study the solution guide, and finally 
provides feedback to one other student. The remaining three 
seminars focus on oral presentation, where the presenter is 
picked randomly from those who marked they were willing to 
present. This setup addresses 1—3 and 6 in the list above 

E. Practical project work 
 The practical laboratory assignment runs in parallel with the 
rest of the course. Instead of having a series of delimited, well-
defined tasks, each group is given an open-ended measurement 
problem (e.g. “measure temperature and humidity” or “measure 
salinity of an aqueous solution”) and a kit with components 
(sensors, breadboard, and Arduino system, etc.). The lab groups 
are formed randomly, with 5-6 students per group. This enables 
the students to gain some experience in group dynamics, 
planning, and sharing. This addresses point 5 in the list above. 
In order to shift focus from what they are building and from the 
performance of the system they are building, to what they are 
supposed to learn by doing this, the assessment is based on a 
reflective task. Each student is asked to write a short (max. 2 
pages) self-assessment, addressing the intended learning 
outcomes of the project task. To support this, the students are 
given a list of grading criteria. The students are asked to use 
project material (reports, circuit designs, software code, etc.) to 
support their claims. The self-assessment report is then used in 
a formative peer-review about 2/3 into the course, in order to 

aid the system in presenting and reasoning around their own 
learning. The final self-assessment is submitted to the teacher 
at the end of the course (for grading, fail, 3, 4 or 5). The grade 
final grade of the course is then the average of the project grade 
and the grade of the written exam. The students are thus 
assessed individually also for the laboratory part. 

III. DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
Up until now, the new course has been offered three times. The 
course evaluations from the students indicate that they are 
satisfied with the contents, the set up and their own effort. The 
criticism so far has been that the workload is perceived as 
higher than normal.  
 In terms of performance, roughly the same percentage of 
students pass the course after the first written exam as the 
course it replaced (exact numbers are pending). The nature of 
the problems the students solve requires, however, a 
significantly deeper level of understanding and makes better 
use of the pre-requisites than the old course. 
 In terms of teaching efficiency, the current setup shifts the 
effort from marking homework assignments to creating relevant 
assignments, aligned with the intended learning outcomes [3], 
and in constructing solution guidelines.  
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Abstract— Jag och mina kollegor upplever att många studenter 

idag inte går på föreläsningar eller deltar i annan undervisning på 
grundkurser. När de sedan efter kursens slut tillfrågas hur många 
timmar de har lagt ned på densamma, är det många som anger ett 
timantal som ligger under det som förväntas av dem enligt kursens 
poängtal. Samtidigt ser vi att tentamensresultaten försämras. 
Detta leder i sin tur till en låg genomströmning eller i allra värsta 
fall till att kurskraven sänks. Här visar jag ett illustrativa exempel 
på hur kursaktivitet korrelarar med tentamensresultat, redovisar 
vad jag har funnit i forskningslitteraturen om detta samt ställer 
frågan vad vi som lärare bör göra för att förbättra situationen. 
 

Index Terms—First year university studies, study results 
 

I. INTRODUKTION 

NOM högskolevärleden pågår sedan länge en debatt kring 
genomströmning och kvalité på utbildningar och det är ett 

väkänt faktum att de flesta avhopp från längre utbildningar sker 
under den första terminen. För studenterna utgör den första 
terminen på högskolan en omställning från gymnasiets sätt att 
leverera kurser. De är vana vid att alla kurser läses samtidigt 
och att arbetet i en kurs är lågintensivt och jämnt fördelat över 
läsåret, medan högskolan har kurser som oftast läses under en 
enda läsperiod. Som exempel kan vi ta en fysikkurs som kräver 
200 timmars studier, vilken på gymnasiet läses under ett helt 
läsår, men som på högskolan vanligtvis läses under ett kvarts 
läsår, dvs. 4 gånger snabbare än på gymnasiet. Det säger sig 
självt att detta ställer högre krav på studenterna att planera sina 
studier och att lägga ned eget arbete under kursens gång. 

I grundläggande högskolekurser inför vi stödjande moment 
för att underlätta för studenter att ta steget från de gymnasiala 
studierna till högskolestudier. Sådant stöd kan t.ex. handla om 
kontrollskrivningar, inlämningsuppgifter, digitala tester, peer 
instructions, supplemental instructions etc. och detta stöd är 
oftast utformat som ett formativ stöd för att få igång och lära 
studenterna hur de aktivt kan arbeta för att lära sig materialet i 
kursen. Vi vet emellertid att åtskilliga studenter inte deltar vid 
dessa frivilliga aktiviteter och den känsla som finns bland lärare 
är att det går bättre för de studenter som aktivt deltar i kursens 
läraktiviteter än för de som inte gör det. Andra tendenser är att 
det blir alltmer vanligt att studenter avstår från att delta i 
föreläsningar och andra kursaktiviteter som saknar obligatorisk 
närvaro och att de i kursenkäter anger att de har lagt ned 
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betydligt mindre total tid per vecka på en kurs än vad kursens 
poängtal indikerar. Det är kanske inte så förvånande att 
tentamensresultaten sjunker eller att vi i värsta fall behöver 
lägga in extra grundkurser för att ge studenterna tid att hämta 
igen den kunskap som de saknar från gymnasiet. Detta är 
emellerid ingen hållbar utveckling ochfr ågan är därför hur vi 
ska få studenterna att förstå vad som verkligen krävs av dem?    

 

II. EXEMPEL FRÅN EN FYSIKKURS I ÅRSKURS 1 
Ett första steg i att förstå problematiken är att skapa sig en 

överblick över hur allvarligt det egentligen är. Det går att 
illustrera detta för en grundläggande fysikkurs genom att 
kombinera information från Ladok med information från ett 
internt LMS (Leaning Management System). Kursen ifråga 
hade 185 registrerade studenter (10 har idag ett registrerat 
avhopp från sitt utbildningsprogam) och pågick under andra 
halvan av höstterminen 2018 fram till mitten av vårterminen 
2019. Det var 148 studenter som gick kursen för första gången 
och 37 som gick om den. Kursen hade fyra inlämningsuppgifter 
jämnt fördelade under kursens gång och en student som hade 
klarat minst tre av dem fick tillgodoräkna sig en uppgift på den 
ordinarie skriftliga tentamen vid kursens slut (men inte vid 
omtentamen). Då detta moment var frivilligt, ger det en god 
fingervisning om vilka studenter som lärde sig kursmaterialet 
aktivt under kursens gång och vilka studenter som inte gjorde 
det. Studenterna har delats in i tre kategorier beroende på hur 
väl de lyckades på inlämningsuppgifterna (godkända, ej 
godkända samt ej försökt).  
 

 Godkända 
på inl.uppg. 

Ej godkända 
på inl.uppg. 

Ej försökt på 
inl.uppg. 

Antal stud. 82 53 50 
Avbrott 2 3 5 

Tenterande 80 45 19 
Tenta (G) 74 9 3 

Omtenta (G) 78 26 14 
Godkända 95,1 % 49,0 % 28,0 % 

 
Tabell 1. Uppföljning av hur studenterna lyckades på kursen uppdelat efter hur 
väl de lyckades på inlämningsuppgifterna. Tenterande anger hur många som 
skrev tentamen och Tenta (G) samt Omtenta (G) är accumulerat antal godkända 
efter vardera tentamenstillfället. Ingen av de studenter som har ett registrerat 
avbrott på programmet blev godkänd på kursen och endast en skrev tentamen. 

 

Hur får vi studenter i grundläggande kurser att 
lägga ned det arbete som krävs? 

Magnus Andersson 
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Av resultaten i tabell 1, kan vi se att det är 31 studenter utan 

avbrott (16,8%) som inte har tenterat kursen – de flesta av dessa 
har inte heller lämnat in några inlämningsuppgifter och har 
därför (högst troligen) inte varit aktiva under kursens gång. 
Vidare ser vi att det är en markant skillnad i godkännandegrad 
mellan de olika grupperna, vilken direkt korrelerar med lärandet 
under kursens gång. Detta blir än mer tydligt i Fig. 1. som visar 
betygsfördelningen efter ordinarie tentamen i kursen. 

     

 
Fig. 1.  Betygsfördelning efter ordinarie tentamen i kursen uppdelat på de tre 
kategorierna ovan. På ordinarie tentamen deltog 80 studenter med godkända 
inlämningsuppgifter, 43 studenter med ej godkända inlämningsuppgifter och 16 
studenter som ej hade försökt att lösa inlämningsuppgifterna. 
  

92% av studenterna som godkänts på inlämningsuppgifterna 
klarar av ordinarie tentamen och de uppvisar också en rimlig 
fördelning av betyg. I de övriga två kategoreierna är det mer än 
75% av studenterna som blir underkända på ordinarie tentamen. 
Detta visar med all önskvärd tydlighet behovet av att 
studenterna lär sig aktivt under kursens gång.   
 

III. VAD ÄR ORSAKERNA OCH VAD KAN GÖRAS? 
Genomströmning på yreksutbildningar är ett väl beforskat 

område utifrån sociala aspekter [1-2], men den faktor som är 
viktigast i den kontext som diskuteras här, är att avsaknad av 
studieframgång och avhopp från utbildningar är kopplade till 
varandra. Detta stöds även av ovanstående data, då ingen av de 
studenter som har ett registrerat avbrott, har klarat kursen. 

En annan aspekt är att en större andel av årskullarna från 
gymnasiet fortsätter till högre studier. Ett breddat urval leder till 
att studenter som inte är lika väl förberedda för högskolestudier 
nu får chansen. Som svar på detta har vissa utbildningsprogram 
infört nya förberedande kurser för att överbrygga gapet mellan 
gymnasiet och högskolan. I takt med detta riskerar dock även 
lärarnas förväntningar på studenterna i efterföljande kurser att 
minska, vilket i värsta fall kan leda till att studenterna inte visar 
sitt akademiska kunnande i examensarbetet [3]. 

En annan vanlig åtgärd är att ordna extra stödfunktioner åt 
studenterna i de grundläggande kurserna. Det är frivilligt för 
studenterna att nyttja dessa stödfunktioner, men forskning visar 
på tydliga positiva effekter för de studenter som deltar och är 

engagerade [4-5]. Samtidigt finns det negativa konsekvenser av 
att inte delta vid föreläsningar [6]. Det finns således tydlig 
evidens för att aktivt deltagande i olika läraktiviteter underlättar 
för studenterna. En framgångsfaktor är även studentens 
förmåga till själv-reglerat lärande [7], vilket inom psykologi 
defineras som graden av förmåga att aktivt delta i den egna 
lärprocess ur metakognitiva, motivations- och beteende-
aspekter. Detta visar på att det är studentens eget agerande som 
är betydelsefullt. 

 Problemet är emellertid att många studenter som skulle 
behöva stöd inte deltar i de aktiviteter som de facto erbjuds. Har 
de inte förstått den starka koppling som finns mellan aktivt 
deltagande under kursens gång och framgång i studierna eller 
finns det andra skäl, som vi inte förstår? 

Följdfrågan är vad vi skulle kunna göra bättre för att dels få 
dessa studenter att förstå betydelsen av eget arbete och eget 
engagemang och dels kunna hjälpa dem att komma igång med 
högskolestudierna på ett bra sätt? Om vi lyckas med det, borde 
det vara möjligt att öka genomströmningen utan att sänka 
kvalitén. Alternativet - att sänka kvalitén på utbildningarna - är 
ju inte särskilt attraktivt. 

 

IV. SAMMANFATTNING 
Det finns en tydlig korrelation mellan att studenterna aktivt 

arbetar och engagerar sig i kursmaterialet under kursens gång 
och deras tentamensresultat. Misslyckanden i studierna leder 
vidare till fler avhopp från utbildningarna. Den fråga vi måste 
ställa oss och som jag vill diskutera under detta 
rundabordssamtal är hur vi ska kunna identifiera, hjälpa och 
stödja studenter som inte är aktiva under kursens? En annan 
fråga är om det finns något intresse av att försöka sammanfatta 
problematiken ur ett multidisciplinärt perspektiv? 
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� 
Abstract— Ingenjörsyrket framtida förändringar, både vad 

gäller både arbetets innehåll och i en förstärkt växelverkan med 
det omgivande samhället, innebär att vi kommer att behöva tänka 
om vad en ingenjör är och hur vi utformar….. I det perspektivet 
är bildningsbegreppet något som behöver diskuteras och 
omdefinieras, kanske söka samsyn kring. Vi har på vår institution 
under året, i studiecirkelform diskuterat dessa frågor kring 
ingenjörsbildning och vill i detta rundabordssamtal, tillsamman 
med er, bygga vidare på detta samtal kring bildning. Vi kommer 
att kort beskriva hur läsecirkeln genomförts och hur vi resonerat 
runt innebörden i begreppet bildning i samband med ingenjörens 
utbildning och profession. Andra frågor vi vill diskutera är: Kan 
man tala om praktisk bildning och finns det i så fall 
synergieffekter eller motsatsförhållanden mellan den teoretiska 
och praktiska bildningsaspekten? Och hur ser den didaktik och 
metodik ut som utvecklar ett bildat förhållningssätt i 
ingenjörsutbildningen? 
 

Index Terms—Bildning, ingenjör, ingenjörsutbildning, 
bildningscirkel.  

I. INLEDNING 
ngenjörsyrket står inför dramatiska förändringar vad gäller 
både arbetets innehåll och i en förstärkt växelverkan med det 

omgivande samhället. Till dessa förändringar finns rent fysiska 
frågeställningar kring klimatförändring, resursknapphet, 
energifrågor och globalisering. Andra förändringar i yrket 
handlar om teknologisk konvergens, arbete i stora, 
internationella och mångetniska nätverk, individualisering, big 
data, artificiell intelligens med mera. Inom alla dessa nya 
aspekter på ingenjörsyrket finns det ämnesmässiga, 
professionella och personliga aspekter av gränsöverskridande, 
personligt ansvarstagande, krav på bred och djup kompetens, 
kritiskt tänkande och en levande relation till teknik, natur och 
samhällsfrågor. Med ett ökat internationellt nätverkande följer 
också ökade förväntningar på en kulturell kompetens, 
allmänbildning och rent av att framstå som en bildad ingenjör.  

 

II. TEORI  
Många försök har gjorts att tydliggöra och förnya 

bildningsbegreppet. Martha C Nussbaum [1] beskriver den 
klassiska bildningen (liberal education) som ett begrepp med 
dubbla betydelser. I den första och äldre tolkningen står 
begreppet för den kunskapsmassa och de värderingar som en 
privilegierad samhällsgrupp – de fria männen – har gemensamt. 
Man söker kontinuitet, kulturkonservatism och undviker 
kritiskt tänkande. En annan begreppstolkning kan ses som den 

 
 

bildning som frigör, som skapar fria medborgare och som inte 
är kopplad till klass, etnicitet eller bakgrund. Även här finns ett 
klassisk ideal i botten, men inte som norm utan som en 
utgångspunkt för kritiskt tänkande och ifrågasättande. Inte 
minst finns här ett intresse för andra kulturer och en önskan att 
förstå och värdesätta ett mångkulturell och pluralistisk 
samhälle. 

Den tyske pedagogen Hartmut von Hentig [2] sätter upp sex 
kriterier på bildningen i ett samhälle, av vilka några kan kännas 
särskilt intressanta i ingenjörsutbildningen – exempelvis en 
uppmärksamhet på de stora frågorna och en beredskap att ta 
ansvar för sig själv och i res publica (folkets intresse, 
republiken). Sven-Erik Liedman [3] ställer på liknande sätt upp 
kriterier för vad som kan karakterisera ett modernt 
bildningsbegrepp. Vilket skulle kunna beskrivas såsom varande 
gränsöverskridande, ge formella färdigheter och praktiska i 
kombination, välkomna ett livslångt lärande, utveckling under 
frihet, betoning av såväl det individuella som det kollektiva 
samt ge utrymme för acceptans för olikheter, motsägelser och 
oförenliga tolkningar. 

Att ha teknisk/praktisk bildning skulle kunna innebära att 
sätta tekniken i ett samhälleligt sammanhang och se 
sammanhanget i vilken en teknik brukas och får betydelse. 
Både i ett historiskt och ett framåtblickande perspektiv. Det 
handlar om överväganden av ekonomisk, social, ekologisk och 
moraliskt/etiskt slag. En (ut)bildad ingenjör bör kunna förena 
praktisk och teoretisk bildningskompetens. 

Vi har på vår institution under året, i studiecirkelform 
diskuterat dessa frågor kring ingenjörsbildning och vill i det 
kommande rundabordssamtalet, bygga vidare på detta samtal 
kring bildning. 

 

III. BILDNINGSCIRKELN 
 
Bildningscirkeln genomfördes som en läsecirkel med boken 

”Den bildade ingenjören – bildning, utbildning och teknik av 
Per Jacobsson [4] som underlag för reflektion och diskussion. 
Bokens titel var som hand i handske för det vi ville få igång en 
diskussion om på institutionen. Vi är en förhållandevis stor 
institution som har ingenjörsutbildningar inom områdena 
elektronik, maskinteknik, byggteknik, energiteknik och 
medieteknik och det finns ett ständigt behov av att samlas kring 
gemensamma frågeställningar av olika natur. 

På förslag från kollegiet köptes det in böcker och en inbjudan 
gick ut till hela institutionen i mars. Därefter skapade en 
plattform med info om upplägget och forum för reflektioner 

En bildad ingenjör? 
A. Bränberg och U. Holmgren 
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mellan sammankomsterna. Vi valde att dela upp boken i 7 delar, 
kap 1-4 avhandlades på första träffen. Därefter togs de sex 
kapitlen med ett bildningsperspektiv, var och ett för sig, med ca 
tre veckor mellan träffarna.  

Mellan träffarna läste vi boken och reflekterade enligt 
förljande upplägg: Var och en läser aktuellt avsnitt av boken 
och lägger upp sina reflektioner i forumet. Några tips: Ett sätt 
att få igång den egna reflektionen är att börja med att göra 
textens innehåll till sitt eget, att ”appropriera” det. Det kan man 
göra genom att skriva en sammanfattning av vad texten handlar 
om, med egna ord. Därefter är det bra att reflektera utifrån sig 
själv. Då är det bra att skriva i jag-form så att det blir personligt. 
Om man skriver ”man” i stället för ”jag” handlar det oftast om 
alla andra vilket är ointressant och är ett klassiskt sätt att 
undvika egna jaget! Några varianter på sätt att formulera sig 
som (kanske) kan få igång oss: Det här avsnittet/kapitlet handlar 
om… Jag uppfattar det som… När jag läser det får jag tankar 
om… och jag hittar analogier mellan xx och yy. … kändes helt 
nytt och främmande för mig men jag kan tänka mig att… jag 
blir förbannad när jag läser detta för att… jag blev så himla glad 
för att… delen som handlade om xx fick mig att tänka till 
ordentligt. Jag …. Kom ihåg att det finns inga rätt eller fel. Det 
är vi själva som bestämmer hur lång reflektionen ska vara. 
Någon kanske får ned allt i tio meningar, någon annan behöver 
2 A4-sidor. De flesta kanske hamnar däremellan.   

Därefter gav vi återkoppling på två av våra kollegors 
reflektioner, med följande instruktioner:  Det behöver inte vara 
samma kollegor som får dina kommentarer på de olika kapitlen. 
En reflektion är ”färdigkommenterad” då den fått två 
kommentarer. Var gärna personlig även då ni kommenterar. 
Tänk gärna på att återkoppla med tre stjärnor och en önskan. 

Samtalsträffarna genomfördes som öppna diskussioner under 
en timme/tillfälle. 

Till cirkeln anmälde sig tio kollegor från institutionen, från 
alla ämnesområden, samt en före detta ingenjörsstudent som 
numera är anställd på Universitetspedagogik och lärandestöd 
UPL. Tre av dessa gick inte på mer än en träff, av olika 
anledningar. Antal reflektionsinlägg var 8, 5, 5, 4, 3, 3, 2och 
antal deltagare på träff var 9, 7, 7, 6, 2, 3. Av det kan man 
kanske tänka att intresset svalnade. Men det var inte alltid 
samma som skrev inlägg som kom på träffarna. Vilket innebär 
att alla på något sätt upprätthöll ett intresse för cirkeln och 
bidrog med sina tankar och åsikter antingen i forum eller i 
diskussion.  

Vad tyckte vi då? Ja både att det var intressant att lyfta dessa 
frågeställningar och att det inte var självklart att det som stod i 
boken var det vi tyckte var viktigast. Boken som sådan var 
mycket bra som underlag för att skapa en reflektion och 
diskussion. Och även för att vi skulle få en mer utvidgad 
tankemodell. Vi var förhållandevis eniga om att perspektiven , 
humanistisk insikt, framtidsinriktad global översikt, etik och 
professionell integritet, självinsikt, hållbarhet samt 
jämställdhet, var rimliga. Vad vi däremot inte var eniga om var 
vad det i sin tur skulle kunna innebär för våra utbildningar. Men 
bara att vi startat tankarna och haft diskussionerna kan göra oss 
mer medvetna när vi ställs inför didaktiska val i våra kurser 
framöver. 

 

IV. HUR VI TÄNKER GENOMFÖRA RUNDABORDSSAMTALET 
 
Rundabordssamtal kan genomföras på olika sätt och vi har 

mentalt förberett oss på att vi kan få alltifrån en mycket liten 
grupp till en stor grupp. Givet den lilla gruppen kommer vi att 
låta var och en få utrymme att berätta om sin kontext och hur 
de ser på de frågor vi lyfter. Givet en större grupp kommer vi 
att genomföra det stegvis. En kort introduktion, diskussioner i 
grupper och en avslutande diskussion i plenum. 

Frågor som vi vill belysa i rundabordssamtalet är 
exempelvis:   

• Innebörden i begreppet bildning med tonvikt på begreppet 
i samband med ingenjörens utbildning och profession. 

• Kan man tala om praktisk bildning och finns det i så fall 
synergieffekter eller motsatsförhållanden mellan den teoretiska 
och praktiska bildningsaspekten? 

• Hur ser den didaktik och metodik ut som utvecklar ett 
bildat förhållningssätt i ingenjörsutbildningen? 

V. VAD VI VILL FÅ UT AV SAMTALET 
Vi vill höra hur andra ser på bilning, ingenjörsutbildning och 

profession. Vad praktisk bildning skulle kunna vara och hur vi 
kan skapa/välja undervisningsmetoder som utvecklar ett bildat 
förhållningssätt i ingenjörsutbildningen. 

Vi tanker föra anteckningar vid samtalet och skriva en kort 
sammanfattning som kan distribueras till deltagarna på begäran. 

VI. DISKUSSION/SLUTSATSER 
Det har varit intressant att mötas över ämnesgränser och 

diskutera/reflektera med en bok som grund. Det är också 
intressant att se hur var och en kan uppfatta en text och sedan 
utvidga/ändra sin förståelse i kommunikation med kollegor. Till 
sist hoppas vi på ett livligt rundabordssamtal, med uppfriskande 
idéer och tankar.    

REFERENSER 
[1] Nussbaum, M.C. 1997. &XOWLYDWLQJ�KXPDQLW\ࣟ��D�FODVVLFDO�GHIHQVH�RI�

UHIRUP�LQ�OLEHUDO�HGXFDWLRQ. Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press. 

[2] Hentig, H. von and Hums, S. 1998. %LOGQLQJ�HOOHU�XWELOGQLQJ"  
[3] Liedman, S.-E. 2001. (WW�RlQGOLJW�lYHQW\Uࣟ��RP�PlQQLVNDQV�NXQVNDSHU.. 
[4] Jacobsson, P. 2019. 'HQ�ELOGDGH�LQJHQM|UHQࣟ��ELOGQLQJ��XWELOGQLQJ�RFK�

WHNQLN Upplaga 1. 
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Abstract— Alla Sveriges ingenjörsutbildningar har till uppgift 

att utbilda studenter att, enligt högskoleförordningen, visa 
förmåga att göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter, 
samt visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess 
roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande. Syftet 
med detta rundabordssamtal är att skapa en diskussion om etik på 
Sveriges ingenjörsutbildningar, dela erfarenheter mellan 
utbildningar och lärosäten, och därigenom lära av varandra för 
att stärka och ytterligare förbättra det sätt på vilket vi tränar 
studenter i etik på ingenjörsutbildningarna i Sverige. 
 
 
Index Terms—Etik, ingenjörsutbildning, Sverige, teknik 
 
 

och med att ingenjörer har en påverkan på människor och 
miljö, både genom sitt arbete med teknik (utveckling, 
förfining, implementering eller användande) och genom sitt 

arbete tillsammans med andra (medarbetare, kunder, 
leverantörer och andra intressenter), är det centralt för 
ingenjörer att reflektera kring den etiska påverkan av sina val 
och integrera etiska överväganden i de val som de gör [1]. Detta 
kan i längden skapa mer socialt och miljömässigt hållbara 
samhällen. Alla Sveriges ingenjörsutbildningar har till uppgift 
att utbilda studenter att, enligt högskoleförordningen, visa 
förmåga att göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter, 
samt visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess 
roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande. 
Liknande gäller tekniska kandidat- och masterutbildningar. 
 
Detta görs på olika sätt på olika utbildningar och lärosäten, t.ex. 
genom specifika kurser i ingenjörsetik eller inslag i olika 
omfattning på obligatoriska kurser i en "etikstrimma" som löper 
genom utbildningsprogrammen. Det är också troligt att 
etikundervisningen i vissa ingenjörsutbildningar är eftersatt.  
 
Etikinslagen på utbildningarna har också olika innehåll. Till 
exempel kan det handla om tillgodogörande och tillämpning av 
moralfilosofi. I olika sammanhang kan olika moralfilosofier 
vara av värde, och det blir då intressant att jämföra olika former, 
för att se vilka som är enkla att tillämpa, vilka som ger resultat 
som stämmer med den intuitiva uppfattningen eller vilka som 
är direkt tilltalande som teorier betraktade. Konsekvensetik, 
pliktetik, dygdetik, teorier om rättvisa, miljöetik, relationell etik 
och existentiell etik, kan exempelvis alla fungera som 

 
T. Lennerfors (thomas.lennerfors@angstrom.uu.se), M. Elmgren 

(maja.elmgren@kemi.uu.se), och B. Victor (bjorn.victor@it.uu.se) arbetar på 
Uppsala universitet.  

utgångspunkt för moraliska ställningstaganden, men med olika 
vägar, och också olika slutsatser.  
 
Utbildningen i etik kan också bestå i att tillämpa 
beslutsmodeller, vilket innebär att koppla etiken till den 
problemlösningsförmåga som redan tränas under 
ingenjörsutbildningar. Här handlar det om att definiera 
problemet, samla relevant information, ställa upp alternativa 
sätt att lösa problemet, fundera över etiska konsekvenser av 
dessa alternativ, fatta ett beslut och slutligen handla.  
 
Mer specifika övningar under utbildningen kan vara att 
studenterna skickas ut för att diskutera etik med 
yrkesverksamma ingenjörer, och därmed får en ”levd” 
beskrivning av hur etiken ter sig på en modern arbetsplats. Ett 
annat sätt att få kontakt med verkliga etiska dilemman är att 
använda falldiskussioner i etikutbildningarna, exempelvis en 
diskussion av kända ingenjörsetikfall såsom Volkswagens 
"Dieselgate".  
 
Ett ytterligare sätt på vilken etiken kan komma in i 
ingenjörsutbildningar är projektarbeten, där studenterna får 
reflektera över både processen att nå fram till sina 
(forsknings)resultat (kan kallas forskningsetik), samt de etiska 
konsekvenserna av resultaten (dvs. etiska konsekvenser av ett 
system de föreslår, av en ny teknik de studerar, eller av en 
organisationsförändring de föreslår). Det kan handla om att 
studenterna har en uppgift som till synes är av teknisk karaktär 
men innehåller en tydlig eller latent etisk dimension som 
studenterna måste ta hänsyn till för att nå en tillfredsställande 
lösning av problemet. Det är självfallet viktigt att etikaspekter 
inlemmas i det självständiga arbetet och examensarbetet, men 
träning och undervisning från den tidigare utbildningen krävs 
för att kvaliteten ska bli hög. 
 
Vid Uppsala universitet integreras etik på vitt skilda sätt, med 
kombinationer av kurser helt inriktade på etiska 
frågeställningar, etikspår med föreläsningar, seminarier, 
skrivuppgifter genom de första tre åren av utbildningen, 
examensarbeten som inkluderar reflektioner om såväl 
forskningsetik som de etiska aspekterna av innehållet i 
examensarbetena. På flera program finns valbara etikkurser, 
som har rönt ett allt större studentintresse med tiden. Effekterna 
har undersökts för ett civilingenjörsprogram med en integrerad 
etikstrimma, och där ansåg studenterna att undervisningen i etik 

 

Hur tränar vi studenter i etik på Sveriges 
ingenjörsutbildningar 

T. Lennerfors, M. Elmgren, och B. Victor, Uppsala universitet 
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var värdefull för deras framtida studier och yrkesliv, och även 
för dem själva som privatpersoner (Henriksson et al. 2018) 
 
Syftet med detta rundabordssamtal är att skapa en diskussion 
om etik på Sveriges ingenjörsutbildningar, dela erfarenheter 
mellan utbildningar och lärosäten, och därigenom lära av 
varandra för att stärka och ytterligare förbättra det sätt på vilket 
vi tränar studenter i etik på ingenjörsutbildningarna i Sverige. 
 
Samtalet riktar sig främst till pedagogiska ledare (t.ex. 
programansvariga), pedagogiska utvecklare med ansvar för 
etikfrågor på ingenjörsutbildningar, samt lärare som tränar 
ingenjörsstudenter i förmågan att göra etiska bedömningar.  
 
Anteckningar kommer att tas under rundabordssamtalet och 
delas med deltagarna. 

REFERENCES 
[1] Lennerfors, T.T. (2019). Etik för ingenjörer. (Första upplagan). Lund: 

Studentlitteratur  
[2] Henriksson, L., Jakobsson, T., Nihlén Fahlquist, J. och Andersson, J. 

(2018). Etik på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik – 
Enkätundersökning riktad till aktiva studenter på programmet våren 
2017. Uppsala: Uppsala universitet.  
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Abstract—Trots att examensarbetet är obligatoriskt inom 

nästan alla utbildningar på grundnivå och avancerad nivå anses 
forskningen om examensarbeten vara svag. Som ansvarig för 
examensarbeteskursen i byggnadsteknikprogrammet är jag 
intresserad av studenternas utvecklning under hela utbildningen 
och speciellt av förberedelserna och motivation inför 
examensarbetet. Jag vill diskutera dessa frågor med examens-
arbeteskursansvariga och programansvariga från andra 
lärosäten. Resultat från en enkät bland studenter som läser 
examensarbeteskursen samt redogörelse för utvecklingen av en 
kurs för vetenskpalig metod  som preseteras i detta papper kan 
utgöra underlag för diskussioner.  
 
Index Terms—examensarbete,  motivation, examensarbeteskurs, 
reflektion 
 

I. INTRODUKTION 
ånga lärosäten erbjuder examensarbeteskurser för 
genomförandet av examensarbetet med bland annat 

grupphandledning  och/eller seminarier som bidrar till både 
ökad genomströmning och kvalité [1]. Så är också fallet för 
byggteknik- och energiteknikprogrammet vid Mälardalens 
högskola. Båda programmen avslutas med en examens-
arbeteskurs (BTA205 inom byggteknik, ERA206 inom 
energiteknik) där man även medvetet strävar efter gemensam 
utveckling av kursupplägg och material. Kurserna går parallellt 
varför introduktion av kurser och stödjande föreläsningar riktar 
sig till studenter från båda programmen.  

Sedan 2013 är jag ansvarig för examensarbeteskursen i 
byggnadsteknikprogrammet och är allt mer involverad i 
undervisningen av vetenskaplig metod och akademiskt 
skrivande i båda programmen. Därifrån har jag mitt starka 
intresse för studenternas utvecklnig under hela utbildningen och 
särskilt för insatser samt förberedelser och motivation inför 
examensarbetet.  

Examensarbetet är obligatoriskt inom nästan alla 
utbildningar på grundnivå och avancerad nivå och jag vill gärna 
diskutera dessa frågor med examensarbeteskursansvariga och 
programansvariga från andra lärosäten. En sammanställning av 
    1TeachMeet is an organised but informal meeting (in the style of an 
unconference) for teachers to share good practice, practical innovations and 
personal insights in teaching.” enligt den skotska universitetslärare som 
hittade på begreppet. Vanligtvis blir det fyramöte per termin [4].   

diskussioner kan bidra till forskningen om examensarbeten som 
anses vara svag [2]–[3] och utgöra underlag för fortsatta 
diskussioner. Sammanställningen ska presenteras på MDH:s 
forum för pedagogiska samtal TeachMeet1 och på MDH:s 
pedagogiska Inspirationsdagen. Ett seminarium med dem som 
arbetar med examensarbeten ska också genomföras. 
Målsättningen är att diskussioner från alla dessa olika forum 
kommer att göra underlag för en vetenskaplig publikation. 

I byggnadsteknikprogrammet ingår två kurser:  Vetenskaplig 
metod 1 och 2 om 2,5 hp. Däremot ingår vetenskaplig metod 
inom energiteknikprogrammet i en större integrerad kurs som 
ges första terminen studenterna läser. Vi har utvecklat material 
som ska användas inom hela utbildningen (rapportmall, 
rapportguide, material om referenshantering).  

II. ENKÄT BLAND STUDENTER SOM LÄSER 
EXAMENSARBETESKURS  

I början av examensarbeteskursen som startade vårterminen 
2019 har jag delat ut en enkät till studenter med frågor om deras 
motivation inför sina examensarbeten; sammanlagt 49 svar har 
inkommit (34 byggteknik, 15 energiteknik). Studenter har fått 
skatta sin motivation på en 6-gradig skala. Medelvärdet för 
samtliga studenter är 4,67; något högre för energistudenter 
(5,33) än för byggteknikstudenter (4,67). I ett fåtal tillägg som 
studenter lade till går att läsa: ’(4) vill bara bli klar; inte så pass 
kanske (3); (4) just nu väldigt skoltrött; (6) vill gärna komma 
härifrån. 

Exempel på förslag till vad som skulle kunna öka 
motivation/engagemang ytterligare för att skriva examens-
arbete bildar tre huvudteman: 1) företagskontakter under 
utbildningen (företag som presenterar förslag, kontakt med 
företag, mer hjälp att få kontakt med företag, aktörer inom 
branschen kommer och pratar om exempel på bra ex-jobb), 2) 
mer koppling till verkligheten (praktik, verklighetssinnade 
exempel i de olika kurserna, 3) inslag av examensarbeten ( 
förläsare som presenterar sina exjobb, flera förslag på 
examensarbeten, inbjudan till när klassen över redovisar sina). 

Förslag från studenter på vad vi kan göra för att förbereda  
dem bättre och ge dem ännu bättre kunskaper och färdigheter 

 
 

Att förbereda och motivera studenter inför 
examensarbetet  

B.Guziana, Mälardalens högskola, EST 

M 
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inför examensarbeteskursen kan också delas i tre teman: 1) mer 
påtaglig och tidigare förekomst av examensarbetet under hela 
utbildningen (genomgångar av examensarbeten i någon kurs, 
att man tidigare får höra förslag på exjobb i ett tidigt stadie som 
kan väcka intresse för olika delar, att gästföreläsare i olika 
kurser poängterar att ett visst ämne man talar om kan fungera 
som exjobb, att i kurserna integrera frågor om intressanta 
framtida studier för examensarbetet), 2) mer träning i 
akademiskt skrivande (fler större rapporter under utbildningen, 
mer feedback på rapporter, tillämpa mallen för rapportskrivning 
vid flera tillfällen), 3) att tidigare få information om 
examensarbetet och examensarbeteskursen. 
 

III. UTVECKLING AV KURS  OM VETENSKAPLIG METOD MED 
FOKUS PÅ EXAMENSARBETET 

Under höstterminen 2019 har jag fått ansvaret för 
Vetenskaplig metod 2 (OAH106) för byggstudenter. Ingen 
kursanalys fanns tillgänglig, men enligt studievägledaren har 
studenter klagat på att de inte förstår varför de ska läsa kursen. 
Dessutom har en ändring i programmet gjorts som 
omöjliggjorde upprepning av kursens upplägg2. Därför har jag  
grundligt gjort om kursen  med två målsättningar: 1) att öka 
studenternas motivation för att läsa kursen, 2) att motverka 
frånvaro, vilket är ett växande problem inom programmet och 
speciellt på kurser som inte direkt är ämnesrelaterade. Som 
lösning på första uppmaningen har enkätens resultat lett till 
fokus på examensarbeten. För att öka närvaron har koppling till 
examinationsmoment och därmed obligatorisk närvaro 
uppfattats som en framkomlig väg. På kursens schema fanns 
utöver 5 obligatoriska moment endast två frivilliga pass 
(kursintroduktion med gruppindelning samt ett pass om 
referenshantering). 

Vid introduktionen av kursen förtydligades att det är en 
fortsättningskurs. Kursens Canvasplats börjar med förklaringen 
att ”Kursen utgör en viktig del i dina förberedelser inför 
examensarbeteskursen i slutet av utbildningen. Den ska ge dig 
fördjupade kunskaper i vetenskaplig metod samt bidra till 
vidareutveckling av färdigheter i muntlig och skriftlig 
kommunikation. Vi kommer att göra detta med fokus på 
skrivandet av examensarbeten. Kursen förutsätter ett aktivt 
deltagande från er alla.” 

Kursen består av två examinationsmoment: Seminarium 
(SEM1), 0,5 hp och Projekt (PRO1), 2 hp. Sem 1 har ägnats åt 
vetenskapliga artiklar. Studenterna fick läsa en av två 
orginalartiklar samt en översiktsartikel. På seminariet fick 
studenterna diskutera artiklarna i mindre grupper. Sedan gick vi 
igenom några av dessa frågor tillsammans; seminariet 
avslutades med en genomgång av generella frågor om 

 
2 Kursen lästes parallellt med kurs om samhällsplanering och projektuppgift i 
vetenskaplig metod var kopplad till projektuppgift den andra kursen. 
3 1.Beskriv minst fyra specifika kunskaper ni har utvecklat under denna kurs. 
2.Vilka generella färdigheter och förmågor har ni utvecklat under denna kurs? 
3.Vilka färdigheter och förmågor har varit mest givande/intressanta att lära 
under denna kurs? 4. Vilka färdigheter och förmågor har varit mest givande 
/intressanta att lära under er utbildningen hittills 5.Vilka personliga egenskaper 
har ni använt er av och/eller utvecklat under denna kurs? 6.Vilka personliga 

vetenskapliga artiklar. PRO 1 har delats in i fyra delmoment: 
PRO1 del 1: Workshop Olika typer av studier, PRO del 2: 
Workshop akademiskt skrivande, PRO 1 del 3: Workshop 
Bearbetning, analys och rapportering av data, PRO1 del 4: 
Redovisning och reflektion kring det egna lärandet. 
Obligatorisk närvaro gällde vid samtliga moment. Som 
förberedelse inför del 1 och del 3 har studenterna arbetat med 
frågor till föreslagna godkända examensarbeten. Del 2 bestod 
av en individuell uppgift med beskrivning och jämförelse av två 
intressanta ämnen för ett examensarbete. Del 4 gick ut på att i 
gruppen enas kring ett ämne för examensarbete och beskriva de 
inledande delarna i en examensarbetesrapport. Målsättningen 
med den individuella uppgiften var att varje student ska ha 
skrivit en kort korrekt text med korrekt referenshantering. 

Vid kursens sista obligatoriska moment bad jag studenterna 
om synpunkter på kursen. Studenterna föredrog att göra det i 
grupper och lämnade in 26 stycken utvärderingar. Förslagen till 
förbättringar handlade främst om bättre instruktioner till 
uppgifterna. Bland positiva saker med kursen nämndes: fick 
tydligare bild av examensarbete, och tydligare bild av 
vetenskapligt skrivande, fokus på byggbranschen, bra 
blandning av examinationsmoment, bra att studera tidigare 
examensarbeten, uppgifterna har varit bra & givande, 
referenshantering, mycket diskussioner, reflektera över 
uppgifter; att arbeta i grupp, att välja grupper själv; börja tänka 
på och reflektera kring exjobbet. Även en jämförelse med 
kursen del 1 gjordes (roligare än förra upplägget, små 
delmoment som skiljer sig mot kurs 1). Några exempel på 
studenternas utlåtande: “Bra intensiv kurs med väldigt lärorikt 
innehåll”,  “Trots att det är en liten kurs fick vi med en hel del, 
så som seminarium, redovisning och individuell uppgift!”, 
“Roligt med fokus på kommande examensarbete! Fick panik 
först då examensarbetet kändes så långt bort och har inte tänkt 
alls på vad jag skulle kunna skriva om. Men bra att få en skjuts 
till att börja tänka ordentligt i de banorna”, “Det vi har gjort har 
överträffat mina förväntningar på kursen även om det finns 
förbättringar att göra!” 

Jag har varit beredd på kritik av allt för många obligatoriska 
moment, men denna kritik uteblev helt. Inga studenter har 
klagat på det till mig personligen under kursen, inte heller på 
utvärderingslapparna. Det är naturligtvis mycket positivt. Att ta 
del av kommentaren om överträffade förväntningar från en 
student har naturligtvis varit mycket glädjande. Det som 
överträffat mina förväntningar är studenternas reflektioner 
kring det egna lärandet enligt följande beskrivning av 
uppgiften: ”Boken  Att studera på högskolan – studieteknik, 
motivation och inspiration [5] avslutas med ett kapitel Min 
kompetens. Vi rekommenderar dig varmt att ta del av hela 
kapitlet. Nedan finns 143 frågor. Ni ska välja sex punkter av 

egenskaper har ni använt er av och/eller utvecklat under er utbildning hittills? 
7.Vilket eget ansvar har ni tagit för att utveckla er kompetens under 
utbildningen hittills? 8.På vilket sätt kan ni göra er kompetens unik och 
efterfrågad på arbetsmarknaden? 9.Vilka har varit era främsta drivkrafter under 
kursen? 10.Vilka har varit era främsta drivkrafter under utbildningen hittills? 
11.Vilka egna lärandemål har jag haft på denna kurs? 12.Vilka personliga 
egenskaper har jag använt mig av och/eller utvecklat under denna kurs?13. 
Vilka personliga egenskaper har jag använt mig av och/eller utvecklat under 
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dessa, diskutera och svara på dem som underlag för er reflektion 
kring det egna lärandet och kompetensutveckling. Det är 
meningen att ni ska lämna in en gemensam inlämning, men om 
ni vill så kan ni  lämna in individuella svar”. Marina Bergman, 
en av författarna till boken, är anställd på MDH:s CeSAM och 
jag har bjudit in henne till kursen. Så här har hon reagerat på 
studenternas reflektioner: ”Nu har jag varit inne och läst 
gruppernas reflektioner kring det egna lärandet! Fantastiskt 
roligt att se hur de sätter ord på sitt lärande, kunskaper, 
färdigheter och förmågor! Bli så glad...”. 
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utbildningen hittills? 14. Vad behöver/vill vi fördjupa oss i och utveckla vidare?  
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� 
Abstract—Under detta rundabordssamtal kommer vi att 

diskutera hur pedagogiska utvecklingsenheter, som ger stöd för 
förnyelse av ingenjörsutbildningar, själva kan utvecklas för att 
möta framtidens behov. Verksamheterna vid olika lärosäten 
skiljer sig åt i flera avseenden. Detta beror säkert ofta på lokala 
behov, men idéutbyte mellan lärosäten kan bidra till mer 
genomtänkt vidareutveckling.  
 
Nyckelord—Forskningsanknytning, individuellt stöd, strategisk 

pedagogisk utveckling 
 

I. BEHOV AV PEDAGOGISK UTVECKLING 
e senaste hundra åren av teknisk utveckling visar att vi 
genom våra ingenjörsutbildningar lyckas lägga en god 

grund för innovativa lösningar på stora utmaningar. Samtidigt 
visar forskning om lärande [1, 2] att vi skulle kunna 
åstadkomma ännu bättre utbildningar genom att i högre 
utsträckning ta till oss och vidareutveckla nya insikter och 
arbetssätt. För detta krävs bland annat att universitetslärare 
utvecklar sitt kunnande och att incitament skapas för detta, att 
ledningen tar vara på kunskap om lärande och utbildning, samt 
att ett samarbete utvecklas där lärare, ledare och studenter 
tillsammans verkar för ett kreativt utbildningsklimat. 

II. FOKUS FÖR PEDAGOGISK UTVECKLING 
Insatser för att utveckla ingenjörsutbildningar kan ha olika mål, 
och genomföras och utvärderas på olika sätt. De kan riktas mot 
individer (enskilda lärare eller pedagogiska ledare), alternativt 
mot organisationen (hela lärarlag, institutioner, fakulteter eller 
lärosäten) [3, 4]. För den pedagogiska stödverksamheten kan 
detta innebära val mellan att å ena sidan att öka individers 
kompetens genom kurser, seminarier, auskultationer och 
mentorsliknande aktiviteter, och att å andra sidan påverka 
organisationens inriktning, genom att ge förslag till 
verksamhetsinriktning, delta i beslutande organ, etcetera. 
Stödverksamheten kan bedrivas specialiserat för ett program 
eller en institution, eller mer generellt för en fakultet eller hela 
universitetet. 

Utvecklingen kan utgå från idéer skapade i konsensus, 
alternativt ske under en ständigt pågående kritisk diskussion 
[3]. Gemensamma förutbestämda mål (sprungna från 
ingenjörsdidaktisk forskning eller beslutad policy) eller 

 
Maja Elmgren Maja Elmgren maja.elmgren@kemi.uu.se och Björn Victor 
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framväxande mål (utvecklad från reflekterad praktik och lokal 
beprövad erfarenhet) kan vara i fokus [4].  

Balansen mellan dessa inriktningar kan se olika ut, och får 
följder för den pedagogiska praktiken. 

Utöver detta får lokala akademiska traditioner och 
inställningen från ledning och kollegiet självfallet betydelse för 
vilka möjligheter som ges och vilka effekter olika ansatser får. 
I än högre grad kanske de individer som är knutna till de 
pedagogiska utvecklingsenheterna (de pedagogiska 
utvecklarna) deras intressen och kompetens, påverka de val som 
görs och vilka möjligheter som öppnas.   

III. RUNDABORDSSAMTALET 
I detta rundabordssamtal kommer vi att diskutera hur enheter 
som ger stöd för olika lärosätens och fakulteters utveckling av 
ingenjörsutbildningar kan lära av varandra för ett mer 
strategiskt pedagogiskt utvecklingsarbete.  

Vi kommer att starta med en översikt, samt ge några 
strategiska exempel, inte minst från LTH vid Lunds universitet, 
där en genomlysning av verksamheten nyligen genomfördes 
[5].  

Rundabordssamtalet riktar sig till pedagogiska utvecklare, 
lärare, ledningspersoner och studenter med intresse för 
utveckling av universitetslärares högskolepedagogiska och 
ämnesdidaktiska kunnande samt utveckling av strategier för att 
vetenskaplig och beprövad erfarenhet i utbildningsfrågor ska 
ges större utrymme i beslut, policy och ledning. Vi kommer 
under samtalet bland annat att diskutera olika aspekter kring 
lärarkompetens, ledning, legitimitet, organisation och, 
naturligtvis, ingenjörsstudenter. 

IV. FRÅGESTÄLLNINGAR 
Rundabordssamtalen kommer att utformas utifrån de ämnen 
som av deltagarna känns mest angelägna. Några av de speciella 
frågeställningar som vi kan lyfta omfattar: 
• Vilka särskilda kompetenser behöver universitetslärare som 

undervisar ingenjörsstudenter? 
• Hur når universiteten lärarna och vilka lärare är speciellt 

viktiga att rikta uppmärksamheten mot? 
• Vilken roll spelar pedagogiska belöningssystem eller 

pedagogiska priser? 
• Ska vi huvudsakligen rikta oss mot individer eller 

organisation? 

Olsson thomas.olsson@lth.lu.se arbetar på Genombrottet på LTH vid Lunds 
universitet. 

Hur utvecklar vi våra ingenjörsutbildningar 
pedagogiskt? 
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• Hur kan vi verka för att akademiska ledare tar hänsyn till 
vetenskap och beprövad erfarenhet i sina beslut? Hur 
påverkas organisationen? 

• Hur skapas legitimitet för pedagogisk utveckling och varför 
är det viktigt? 

• Vilken betydelse har egen utbildningsvetenskaplig eller 
ämnesdidaktisk forskning? 

• Vilka effekter får det om pedagogiska utvecklare samlas 
centralt eller om de finns längre ut i organisationen – på 
fakulteter eller institutioner? 

• Vilken roll har studenterna i utvecklingsarbetet? Hur kan vi 
lära oss av dem? 

• Vilken roll har pedagogiska utvecklare för studenternas 
utveckling av sitt akademiska lärande? 

V. EFFEKTER 
Genom diskussion, samt  idé- och erfarenhetsutbyte kommer vi 
att verka för mer genomtänkta pedagogiska stödinsatser och för 
strategisk pedagogisk utveckling av svenska 
ingenjörsutbildningar.   
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� 
Sammanfattning— Enligt Högskoleförordningen (HF) ska det i 

kursplan bland annat framgå krav på särskild behörighet. Dessa 
krav ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen. Detta tolkas olika både inom och 
mellan lärosäten. Förkunskaper har stark korrelation till 
förståelse i en kurs. Tyvärr sjunker andelen studenter som helt 
uppfyller formulerade krav i tid för kursstart. Orsaker kan vara 
flera: hur programmet är organiserat och/eller orsakade av 
studenten själv. I dokumentet presenteras en struktur avseende 
användning och tillämpning av förkunskapskrav. Målet med 
diskussionen är att förfina denna metod. Resultatet kommer 
avlasta pedagoger en administrativ börda både före kursstart och 
i kursen. Resultatet kommer att underlätta för administratörer. 
 
Nyckelord— behörighet, förkunskapskrav, krav, motsvarande 

 

I. INTRODUKTION  
NLIGT Högskoleförordningen (HF) ska det i en kursplan [1] 
bland annat anges krav på särskild behörighet. Det finns ett 

flertal bivillkor att tillämpa detta/dessa krav som kan leda till 
att kraven inte kan tillämpas eller tillämpas olika. Funktionell 
tillämpning av förkunskapskrav kan effektivisera verksamheten 
i flera avseenden.  Krav på särskild behörighet är primärt en 
pedagogisk förutsättning och inte en juridisk komplikation.  

För tillträde till högskolestudier gäller grundläggande 
behörighet och för studier på ingenjörsutbildningar tillkommer 
krav på särskild behörighet. Syftet är att det ska finnas 
tillräckliga förutsättningar att klara utbildningen, program eller 
kurs, på nominell tid. 

Behörighetskraven till ingenjörsutbildningar är i normalfallet 
områdesbehörighet 8 eller 9 (A8 eller A9). Inom programmen 
varierar kraven till en kurs mellan: grundläggande behörighet, 
specifika högskolekurser eller kombinationer därav. I princip är 
det inga större skillnader i att formulera och bedöma behörighet 
till ett program eller en enskild kurs. När en blivande student 
söker till högskolan sker en gedigen granskning av sökandes 
formella kompetens och möjligheten att ta sig in utan att 
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uppfylla ställda krav är minimal. Naturligtvis finns alltid 
möjlighet till bedömning av motsvarande, exempelvis via reell 
kompetens [2]. Det sistnämnda gäller speciellt vid ansökan till 
senare del av ett program. Oberoende av vilka examina 
utbildningen kan leda till gäller att alla förkunskapskrav ska 
vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra 
sig utbildningen [3]. 

Första terminen på ett program behövs sällan granskning av 
en students behörighet, det är klart innan programstart vid 
nationell eller lokal antagning. Behovet uppstår oftast första 
gången under andra terminen. I de fall en administratör inte kan 
bedöma en student gentemot de krav som anges i kursplan kan 
kursens examinator och/eller kursansvarig kontaktas för att få 
veta vad som kan bedömas som motsvarande. Denna 
bedömning kan vara trivial eller tidskrävande. 

Det är en stor utmaning att granska behörighet om en kurs 
som ger behörighet inte är avslutad. I program med många 
kurser i stegrande progression ges ofta förkunskapsgivande 
kurs i läsperioden innan en fortsättningskurs. Det finns både 
för- och nackdelar med att progression i kurser kommer i en 
direkt sekvens. Om  förkunskapsgivande kurs slutar på en 
fredag och fortsättningskursen startar på följande måndag så är 
det uppenbart att bedömning av behörighet blir en utmaning. 
När behöver studenter få veta att de får läsa kursen? Tid för 
bedömning av slutexamination är ofta max 15 arbetsdagar 
oberoende av antal studenter. Bedömning måste ske på ett 
ofullständigt underlag.  Här hamnar ofta lärare och 
administratörer i ett dilemma. Risken är uppenbar att 
bedömning av förkunskaper sker på vaga grunder eller uteblir 
helt. 

Alla kurser kan placeras i någon form av progression. Det 
naturliga är att senare kurser i progressionen har de tidigare som 
direkt förkunskapskrav. Beroende på tradition vid respektive 
lärosäte kan olika kurser vara direkta eller implicita 
förkunskapskrav. I figur 2 har Elmaskiner och drivsystem 
(ET085G) två kurser, Analys för ingenjörer (MA118G) och 
Ellära I (ET074G), som direkta förkunskapskrav, samt 
ytterligare en kurs, Algebra för ingenjörer (MA117G) implicit. 
Troligtvis är det inte exakt samma delar som Analys för 
ingenjörer (MA118G) respektive Ellära I (ET074G) bygger 
vidare på från Algebra för ingenjörer (MA117G) trots att båda 
har samma förkunskapskrav. Finns det grund att tolka en 
student som behörig till kursen i Ellära I (ET074G) om den 
klarat hela Analys för ingenjörer (MA118G) men helt saknar 
resultat från Algebra för ingenjörer (MA117G)? 

utbildning vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) vid 
Mittuniversitetet. 

Förkunskapskrav – till vilken nytta? 
Karl Pettersson, Mittuniversitetet 

E

Fig. 1.  Idealiserad bild av process/hantering av behörighetskrav till alla kurser 
inom ingenjörsutbildningar 
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Flertalet av våra kurser ges samtidigt som kurs inom, ett eller 
flera, program och som fristående kurs. Inom olika 
ingenjörsprogram kan det finnas lite olika tradition i hur 
förkunskapskrav ska hanteras. Vid bedömning av ansökan till 
fristående kurs tillämpas dock kraven strikt. Detta kan innebära 
att alla studenter inte behandlas lika på samma kurs.  

Vid Mittuniversitetet har det sedan lång tid funnits möjlighet 
till krav i utbildningsplanerna, ”spärr i utbildningen”. Alla 
högskoleingenjörs- och civilingenjörsprogram har bland annat 
följande spärr i respektive utbildningsplan: 

 
Särskilda förkunskaper för varje kurs inom programmet 
anges i respektive kursplan. 
För att få läsa andra året krävs att den studerande vid 
inledningen av årskurs 2 har uppnått minst 45 
högskolepoäng från kurser i årskurs 1. 
… 
Studerande som ej uppfyller kraven ska kontakta 
programansvarig institution för hjälp med planering [4]. 
 

Liknande formuleringar finns vid flera lärosäten och ska inte 
blandas samman med de tidigare krav [5] som kritiserats av 
dåvarande Högskoleverket. Sammantaget resulterar spärren i 
att många studenter behöver hjälp med planering efter att de läst 
några terminer med varierande resultat. De flesta program har 
en allt mer tidskrävande studievägledning som hanteras av de 
programansvariga. 

En bidragande komplikation är att många studenter är mer 
angelägna att vara kvar i den kull de tillhörde från start, än att 
tillhöra en annan kull baserat på vilka kurser de klarat och är 
behöriga att få läsa. Denna press från studenter har medfört att 
både programansvariga och studierektorer accepterat eller 
avstått att agera när studenterna varken är formellt eller reellt 
behöriga att delta i vissa kurser. 

Ytterligare en komplikation för många studenter är ekonomi. 
I de fall studierna inte varit tillräckligt framgångsrika ökar 
kraven på att både prestera och finna alternativa kurser att få 
studera med studiestöd från CSN [6]. Krav på 75% avklarade 
kurser och full studietakt är ofta en svår kombination för många 
studenter. 

Resultatet blir ofta att granskning ej genomförs, eller att dess 

resultat inte beaktas. För undervisande lärare är det ofta 
uppenbart att de faktiska förkunskaperna är lägre än de angivna 
kraven. Förkunskapstester [7] sker ytterst sällan och 
konsekvenserna av att studenter kommer in på kurser de inte 
har förutsättningar att klara delas av många. 

II. METOD 
Hösten 2017 påbörjades intervjuer med alla 

programansvariga, tio stycken,  vid Institutionen för 
informationssystem och –teknologi (IST) om hur de hanterade, 
tolkade och tillämpade förkunskapskrav. Vid lärarlagsmöten 
och olika aktiviteter kartlades om det fanns någon form av 
gemensam struktur som kunde fungera generellt som alternativ 
till: helt klar med förkunskapsgivande kurs. 

I samband med en gemensam revidering och omformulering 
av utbildningsplaner våren 2018 tillfrågades även alla sex 
programansvariga på högskoleingenjörsutbildningarna vid 
Mittuniversitetet hur olika förkunskapskrav i kurser inom 
respektive program har tillämpats över tid. 

III. RESULTAT 
Flera programansvariga hade egna lösningar i att tillämpa 

förkunskapskraven när det gäller motsvarande eller vad som 
bedömdes vara helt nödvändigt. Vid sammanställning av dessa 
egna lösningar kunde dock urskiljas en gemensam struktur där 
det blev tydligt hur man hanterar krav som var helt nödvändiga. 
Acceptabla avsteg från behörighet tillämpades eller ansågs 
möjliga av de programansvariga enligt listan i figur 3. 

Dessa åtta nivåer kombineras ofta med krav på kurser som 
utgör implicita krav och/eller i kombination med poängkrav 
inom ämnet eller programmet. Det blir då tydligt att en kurs 
som är förkunskapskrav till olika kurser kan få olika acceptans 
av avsteg i dessa kurser. 

IV. DISKUSSION 
Orsaker och historia kan skilja radikalt mellan tillämpning i 

olika program. Något förenklat finns två ytterligheter i 
förhållningssätt avseende tillämpning av förkunskapskrav: 

A. Strikt granskning inför varje kursstart  
Studenter som läser ett program ska uppfylla alla 

förkunskapskrav som gäller för alla i programmet ingående 
kurser. Studenter ska senast vid varje kursstart visa att de 

 

 
Fig. 2.  Delar av kurser och deras förkunskapskrav och progression i
programmet Automationsingenjör, 180 hp, vid Mittuniversitetet. 
 

Möjliga avsteg från förkunskapsgivande kurs  
0. Klar med allt (inklusive slutexamination) 
1. Klart med all kontinuerlig (löpande) examination  
2. Deltagit i examination med (G) på specifika moment 
3. Deltagit i examination med (G) på något moment 
4. Deltagit i någon examination med (U) som resultat 
5. Aktiv i läraktiviteter enligt tydliga spår i lärplattform 
6. Deltar i läraktiviteter (enligt lärare) 
7. Registrerad på kursen 
8. Registrerad på program där kursen är obligatorisk 

 
Fig. 3.  Möjlighet till avsteg från i kursplan angivet förkunskapskrav. 
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uppfyller kraven, annars får de inte påbörja kursen. Effekten av 
detta förhållningssätt är tuff gallring och extrema krav på korta 
rättningstider. I de fall kurser i progression ligger direkt efter 
varandra finns ingen acceptans av förseningar eller 
misslyckande. 

B. Ingen granskning efter programstart 
Studenter som är antagna till ett program är antagna till alla 

kurser inom programmet. Det innebär att de angivna 
förkunskapskraven är att betrakta som rekommendationer för 
studenter inom programmet. De studenter som blivit antagna 
kommer att få läsa alla kurser vartefter de kommer enligt plan. 
Effekten av detta förhållningssätt är att det kommer att finnas 
heterogena studentgrupper i allt fler kurser med stigande 
progression. Bland studenterna kommer det finnas de som har 
goda förutsättningar och de som helt saknar förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. Effekten för undervisande lärare 
är att det är mer normalt med klart varierande lägre grad av 
förkunskaper än de i kursplan fastställda kraven. 

Ett tydligt sätt att finna en funktionell medelväg är att 
sammanställa vad som är nödvändigt med hjälp av föreslagen 
struktur i avsnitt III för alla kurser i ett program. Troligtvis 
kommer det innebära att ansvariga för fortsättningskurser 
kommer att intressera sig mer för förkunskapsgivande kurser. 
Ytterligare en trolig effekt är fler examinerande delar i varje 
kurs. Helt klart ökar andelen personer som kan genomföra 
granskning med föreslagen struktur. 

V. FRÅGOR 
Det finns många frågor som kan formuleras runt 

förkunskapskrav. Följande vill jag prioritera: 
• Hur formulerar och tillämpar vi förkunskapskrav? 
• Vilken typ av granskning är funktionell? 
• Kan avsteg enligt förslag fungera på ditt lärosäte? 
• Vilken funktion bör utföra granskning? 

TACK 
Tack till många kollegor som gett respons och svarat på 

många frågor. 
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Abstract—Engineering education has naturally been mainly 
focused on technical problem solving. As seen from a non-
engineering perspective and also from the general public, 
engineers´narrow focus has often been regarded as making them 
ethically naive and ignorant of the context in which they work.  
This deficiency is deleterious as engineering faculty, engineers 
and students are facing challenges that are scientific as well as 
ethical and social. Consequently it seems  important to help 
broaden the mind-set of engineers and their ideals.  Academics in 
humanities and social sciences do often recommend classical 
humanities as a remedy against naivety. However, engineers 
often correctly regard these ideals as snobbish and irrelevant. 
This paper pleads for other professional ideals for engineers that 
should permeate future engineering education. In labels they are 
(i) Humanities through the glasses of engineering and science (ii) 
self-awareness , (iii) Ethics and professional integritity, (iv) 
Global futuristic overview, (v) Sustainability (vi) Equality 
between men and women in engineering and science. These ideals 
are included in a unifying concept of “bildning” as a vehicle to 
meet future and current challenges for the engineering 
profession. 1 
 

Index Terms—bildning as an ideal for engineers, broadening of 
engineering education, engineering ethics, humanities through 
the eyes of engineers and scientists 

1. A SHORT HISTORY OF THE BROADENING OF SWEDISH 
ENGINEERING EDUCATION 

In the beginning of the 20th century, engineers wanted to be 
more respected, independent and influential professionals, in 
contrast to the earlier “technician” whose competence could 
be explored by any interest. A “modern” engineer ideal was 
launched, where engineers were a part of the social elite, 
mastering leadership, societal issues and technology. New 
courses in economics, industrial economy and sanitation were 
introduced. Eccentric professors like Peter Klason at KTH 
pleaded passionately for humanities in engineering education, 
and the KTH president Tore Lindmark stated that engineering 
has ultimately social goals at the 100th anniversary of KTH 
1927, as in the quote below.  

An engineer´s task lies to a large extent 
in the social sphere. Each engineering 
work has ultimately a social goal, and 

 
1 The paper is based on “Den bildade ingenjören. Bildning, 

utbildning och teknik ” (The wise engineer. Wisdom, 
education and technology) published in Swedish by 
Studentlitteratur 2019 in which additional references are 
given. 

each engineering innovation has 
significant consequences for the public 
life of our society and our culture. Each 
inventor´s and leader´s task intervenes 
very much in other people´s lives, and 

there are few professions that that 
require so much of knowledge, self-
discipline and good character as the 

engineer´s. Each engineer in positions of 
responsibility should be a culture 

personality. The scientific education 
must not obscure the significance of 

general knowledge and of fostering of 
the character[2]. 

In the 1940s a committee of teachers at KTH was initiated 
by the professor of physics, Erik Ingelstam, due to a concern 
that engineers were educated to too narrow specialists, 
“fackidioter”. Engineers, they said, knew very well what was 
progress within their field, but had very seldom well-grounded 
opinions about which social, psychological and political 
consequences technology could induce.  To broaden 
students´view the committee arranged ex-curricular lectures in 
history, social sciences, fiction and psychology. 

However, not very much was changed in engineering 
education during these decades.  

In the 1960s the debate, started by C. P. Snow about the 
deep divide between two disparate academic cultures, science 
and humanities, resuscitated the matter of broadening 
elements in engineering education; this trend was further 
advanced by the increasing  environmental and political 
engagement. In the 1980s and 1990s the “civilingenjör” 
curriculum included a cluster of non-technical courses, with 
labels like TMS(Technology, Man, Society), 
tekniksupplementära ämnen (technology-supplementing 
subjects). Currently, these many courses consist of a large set 
of great diversity, but their position, content and status seems 
equally disputed as earlier.  

2. ENGINEERS´ MIND-SETS AND “BILDNING” 
Among our colleagues in humanities and social sciences but 

also among the general public there is a caricature of the 
technically very smart, but naive engineer. This image may be 
the essence of the well-known joke about the lawyer, the priest 
and the engineer who are to be executed with guillotine. 

The lawyer is first. The executioner pulls the rope, but 
nothing happens. ”What a luck! You must let me go” the 
lawyer shouts. The executioner let him go. The priest is the 

Professional ideals for future engineering 
education  

Per Jacobsson, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden 
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next, and the same thing happens. “Divine intervention!” the 
priest shouts. The executioner let him go and the engineer is 
the next man under the guillotine. When the executioner 
makes himself ready to pull the rope, the engineer shouts: 
“Wait, I think I understand your problem! 

Why becomes thinking so narrow? Are there in engineering 
education and research some obstacles against considering 
contexts? My partial explanation is that every educational 
program for a profession transmits, besides its actual content, 
one or more academic culture. The academic culture tells the 
student which are the criteria for good science, valid 
knowledge or ideal. In the engineering and economist culture 
it means optimization, efficient solutions [3), positivism, 
objectivity. Technocracy was a quasi-political ideology that 
may be tempting for people with an engineering academic 
background. It was common among engineers in the 20th 
century. It is defined as the belief that elite groups, especially 
engineers,  through their talent and knowledge have the best 
prerequisites for governing a technically advanced society. 
Could “bildning” be a fruitful concept to open up too narrow 
thinking? But what is “bildning”? 

What may “bildning” mean? 
The concept of “bildning” is fuzzy. One sense is strongly 

bound to a polite and respectful behavior of a gentleman. 
Another is associated to the classical ideal of bildning, which 
is manifested in a superficial knowledge of fiction, music and 
the arts. The third sense of bildning, which I adhere to, could 
be characterized by concepts like wisdom, prudence, self-
awareness, ethical thinking, overview and good judgement. 

In non-Swedish contexts “bildning” has different 
connotations. In Anglo-Saxon contexts ”en bildad person” is 
often translated  as an educated person in the sense of a 
culturally literate person. It conforms well to the image that an 
‘educated’ person (or ‘intellectual’) is considered to have 
knowledge of literature and culture. This echoes the 
continental rumour that Swedish business people, often 
engineers or economists, are inable to talk about anything else 
than “golf and money”. 

In Germany “Bildung” is a process of personal and cultural 
self-cultivation strongly related to the Humboldt model of 
higher education. It often presupposed studies of Latin, 
philosophy, history and literature. In Sweden this 
interpretation has had a strong influence among the culture 
elite. 

In France “bildning” is often equal to ”culture general”. 
This means a broad knowledge of culture, science and society, 
necessary for navigating among themes, issues, references and 
actualities that high status persons and institutions discuss. 
This concept of “bildning” is obviously an elite concept, 
similar to “allmänbildning” i.e.  broad knowledge in fields 
important for the navigation of man in society and nature. For 
example statistics, psychology, physics, chemistry, biology 
and social sciences like sociology, economics and political 
science. 

The classical ideal of ”bildning” is often proclaimed as an 
antidote against naivety and weak ethics, by our colleagues in 

the humanities. Conventionally, it is interpreted as knowledge 
in languages, history, arts, music, philosophy and literature. A 
“bildad” person is supposed to be able to participate in 
conversations in these fields. Academic “bildning” is acquired 
through studies in the humanities. A “canon” for what is worth 
to know is implied: Which fiction should one have read? 
Which philosophers´ theories should we know? Which music 
should we recognize? Which art and which films should we 
see, to be regarded as “bildade”?  

This ideal is often irrelevant for engineers, whose thinking 
requires more accuracy. Or, this ideal is perceived as a 
presumptuous exhibition of dry scholastics. It seems not to 
transfer good judgement, self-awareness and decent ethics, not 
even in The Swedish Academy, where the elite of the most 
classically educated persons in Sweden are. The Academy was 
recently renewed so there is a hope for improvements. 

The Ellen Key ideal derives from Ellen Key, a famous 
Swedish writer in the beginning of the 20th century. Her 
famous aforism is ”Bildning is what is left when you have 
forgotten everything you have learnt”. Bildning” according to 
her is reached through knowledge, experiences and reflection 
with others in the different contexts where we are. The idea is 
that a ”bildad” person has a personal relation to his/her 
knowledge, experiences and a capacity for overview, ethics 
and context.  

3. WHY SHOULD ENGINEERS BE “BILDADE”? 
Engineers make explicit or implicit decisions that involve 

environment, natural resources, economics and politics which 
influence many people. Technology is embedded in almost all 
changes and governs much of the development. With great 
impact, follows a great responsibility. 

In addition, most engineers become leaders who influence 
others. Engineers lead, create and change the conditions for 
future societies. Engineers create options. 

Therefore, it is important for engineers have a good 
intellectual basis to make ethically deliberated and wise 
decisions grounded on an awareness of the consequences of 
technology and an understanding of its context. 

4. SIX IDEALS – “BILDNING” AS A MAP OF VALUES 
Image that an engineering student ask: apart from my goal 

to be one of the best in my technology field, what should I 
strive for as an engineer? Whom should my role models be? 
How do you as a faculty describe this  map of values, in which 
the student must navigate? 

I suggest six ideals for ”bildning”.Their purpose is to 
provide a better understanding of an engineer´s role and to be 
an intellectual support for governing engineering projects.  

1.Humanities through the glasses of scientists and 
engineers 
2. Self-awareness 
3. Ethics and professional integrity 
4. Futuristic global overview 
5. Sustainability 
6. Equality 
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4.1 Humanities through the glasses of scientists and engineers 
History of science and technology 

Why should an engineer know history of science and 
technology? At best one can learn from historical mistakes and 
find illustrative  cases. And, to know the predecessors in your 
field and their merits and faults. More philosophically: An 
engineer should allocate her special contribution into the 
historical flow that has led to the present state within her field 
of technology. 
Literature, arts and music 

Engineers need to search inspiration through literature 
(fiction), arts and music. In order to better appreciate the good, 
the beautiful and exciting. Understand what is important in life 
and the fate of humanity. To discover engineers as 
protagonists in fiction, as authors, artists and composers.  

As an example, I take Atom-Noak. It was a group of 
Swedish engineers who, after Hiroshima&Nagasaki, were 
convinced that humans were to extinguish themselves in a 
nuclear catastrophe. They wanted to build a modern version of 
the Ark of Noah for flight to other planets. Harry Martinson, 
the Swedish Nobel Prize winner and author of Aniara (1956) 
met with Atom-Noak 1948.  They may have influenced him 
when he later wrote Aniara. 
Philosophy for assessing risk and uncertainty 

Engineers meet the concept of risk in many contexts, mostly 
in assessments of chemical and physical health risks, of 
environmental and sustainability impact, ICT-security and 
vulnerable infrastructures. To simplify risk philosophy, 
consider the presence  of uncertainty in all decisions. In 
decisions under risk, the probabilities of all relevant aspects 
are known, and you can in such a deterministic system 
empirically calculate the probability for system failure. More 
often, in  decisions under uncertainty the probabilities of the 
outcomes are unknown, but through investigations of involved 
factors you may approach a truer image of them;for example 
in toxicological tests of chemicals. Finally, there is a kind of 
decisions under complete ignorance; when we do not know 
what we do not know. An example is the risk of radon in 
buildings, where we can not estimate the risk without 
measurement of radiation. 

When engineers take a stand on risk and uncertainty, they 
need knowledge in epistemology [4],[5] and philosophy of 
science. They should know that scientific and engineering 
knowledge is tentative and gained through careful 
observations, measurements and experiments. They should be 
able to assess what is scientific, evidence-supported and what 
is fake in technology-risk issues in media. With a 
philosophical background in epistemology, and ethics, they 
should then be able to be truly critically thinking. 

4.2. Self-awareness  
Knowledge about one´s own and others´ psychological 

deficiencies as well as specific features of engineers in 
technology-risk issues. 

We all need self-awareness, i.e. knowledge about one´s own 
and others´ limitations. To reduce the risk for mistakes. As the 
mistakes of engineers often have potentially larger impacts 

than other professions, self-awareness should be particularly 
important for engineers. 

Self-awareness is about cognitive limitations and habits, for 
example wishful thinking, self-overrating, confirmation  bias 
and humility in face of our fallibility as well as common 
thinking errors. In addition, engineers should recognize 
discipline in debates, to avoid ad hominen and strawman 
arguments. 

4.3. Ethics and professional integrity 
The power to make informed ethical choices, knowing the 

consequences and context, as well as integrity in the 
professional role. 

Are there some grains of truth in the stereotype described in 
the guillotine joke? Yes, maybe, have you heard about Werner 
von Braun? 

He designed V2-rockets which rained over London during 
the second World War. After the war he was headhunted by 
NASA and was a leading engineer in the design of the 
launcher for the first moon flight. Tom Lehrer´s well-known 
satiric song about von Braun has eternally created the 
stereotype of the apolitical engineer, who takes a job 
regardless for whom, if the engineering challenges are 
interesting enough. 

A contemporary example of engineers whom many consider 
naive and non-reflective are the algorithm designers at, for 
example, Google. They design algorithms that steer our 
attention on the internet. Are they able to think of the ethical 
aspects of what they are doing?  

It is important to stress that this ideal does not prescribe a 
certain ethical standpoint. It aims only at making conscious 
choices, to know what you are doing and to be able to imagine 
the consequences.  

There are many ethically precarious situations  and 
delibrations in an engineer´s life, see for example [6], [7], 
[8].Without going into details, it is often about how one ranks 
options in three typical cases: 

1. Long term vs short term consequences 
2. Impact on  involuntary vs individuals who have 
given informed consent 
3. Professional integrity and conflict of interest 

Choices in moral quandaries 
If you want to keep your professional integrity in moral 

quandaries, which are your options? Exit, voice or loyality 
according to Hirshman[9] 

Exit. Ingvar Bratt, the engineer who revealed the illegal 
international weapon businesses of the Swedish weapon 
company Bofors. He took a leave from Bofors, reeducated 
himself to be a teacher and moved with his family. An option 
that is feasible where there is a good work market and 
alternative educational programmes in the neighbourhood . 

Voice. Edward Snowden went public with topsecret 
documents that showed the existence of large-scale monitoring 
projects. This is the option that is mostly dealt with. The 
experiences are not promising. Whistleblowing has usually a 
high personal cost. 

Loyality or internal whistleblowing. The Challenger 
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catastrophe is an example of in-house whistleblowing that 
failed. Before the accident in January 1986 engineers had at 
several occasions suggested design changes, which were not 
accepted by the Management. The engineers advised to ajourn 
the launch in the cold morning. But their advice was dismissed 
by the Management, which was worried by impacts of delays. 

4.4. Scientifically based futuristic global overview 
To understand the role of technology in the global 

challenges.The sense of this ideal is to understand the role of 
technology and knowledge in the global challenges and the 
arguments for different future scenarios. Which technology-
related scenarios of global futures are realistic? Is it 
predictable, unsustainable trends and crises in a changing 
climate?  

4.5. Sustainability 
Sustainable development is as everybody knows a 

development that "meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their 
own needs”. 

This ideal is self-evident for most contemporary engineers. 
It is, however, a more tricky ideal than often thought of, with 
its often stated three dimensions: (i) Ecological (ii) Economic 
and (iii) Social. Among environmental researchers there is a 
strong criticism to equate the economic dimension with the 
other two. In practice, in the current world, the economic 
factors (growth, company power) overwhelm ecological and 
social concerns. 

4.6 Equality 
Equality between women and men in engineering and 

science. Knowledge about the significance of a more even 
representation of men and women and equal conditions in 
different fields. It is illustrative to remind ourselves about the 
early debate about whether women should be allowed to 
become engineers. Already before the first female student, 
Agnes Magnell, was admitted to KTH 1897 as a special 
student in architecture, male students speculated in the student 
journal Blandaren about female engineers. 

Why are there so few female engineers after more than 100 
years? These are the current explanations: 

1. Discrimination- still very relevant! 
2. Conflict between an old female role and the 
current engineer student role. However, role models 
are changing.  
3. Culture conflict between a hard engineering 
academic culture and a soft interdisciplinarity  within 
the fields of technology. A lack of female role 
models. 

The percentage of women among newly admitted student to 
M.Sc. engineering programs in Sweden increases. Slowly.  

Are female engineers more “bildade” than male engineers? 
There is a lot of evidence that, women have a more holistic 
view of technology than men. They add ethics to engineering 
through greater awareness of risks for environment, health and 
for children and other weak groups. In addition they are more 
interested in the humanities[10], [11].On a group level, they 

are still more ”bildade” than male engineers!  

5. SO WHAT? 
In this paper I have pleaded for  regarding “bildning” as a 

unifying concept for broadening engineering education. To 
become a more“bildad” engineer, you have to take into 
account six values, both in your professional and private life: 

1. Humanities through the glasses of scientists and 
engineers 
2. Self-awareness 
3. Ethics and professional integrity 
4. Futuristic global overview 
5. Sustainability 
6. Equality 

How to recognize “bildning”? I think the basic signs of 
“bildning” is modesty and doubt. A consciousness that one 
knows very little, regardless of one´s current knowledge. 
Those who know little may show more wisdom, good 
judgement and decent ethics than those who know very much 
in their own fields.   
Implementation 

Is it a stupid idea to strive for professional engineering 
ideals, which are so complex and unclear as those I have 
presented? Not if you consider human capacity to realize 
complex goals[12]. If these ideals are bound to educational 
goals, which are potentially possible to reach. If for example, 
the ideals are adjusted to objectives of the M.Sc. programmes, 
and lower in the educational hierarchy as components of 
courses and M.Sc. theses.  

My purpose here is not to show how “bildning” could be 
integrated in engineering education. There are a lot of 
documented experiences in integrating non-technical elements 
to learn from. However, I would like only to hint at which the 
conditions for successful integration [13] may be: 

Neutral arena, outside research departments.  
Commitment from the management, which facilitates and 

creates incentives. 
Individual engagement and involvement. Programme 

directors and teachers whose high degree of autonomy must be 
respected. 

In addition, there are some general infrastructure conditions 
for integration that should be fulfilled: 

Teachers must feel the near-management´s support and that 
there is a space for integration in the course. 

The teacher has basic knowledge of the subject that is to be 
integrated (sustainability, ethics, philosophy of science, 
history of science and technology, \psychology) and considers 
it important. 

The teacher understands the connection between her own 
subject and the “bildande” aspect. 

Relevant text books, study material and other pedagogical 
support are available. 

This integration is a tough, ceaseless, seldom meritorious 
work of engineering faculty. 
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Abstract—Det finns ett stort samhällsvärde i att utbilda med-
vetna och reflekterande ingenjörer. Vi vänder oss till program-
ansvariga och lärare som är intresserade av att testa en etablerad 
metod som uppmuntrar till etisk reflektion i produktutvecklings-
fasen: Value sensitive design. Efter en kort presentation om Va-
lue sensitive design kommer deltagarna få testa ett handfast 
verktyg i form av samtalskort som ska få ingenjören att ”tänka 
efter före” kring frågor om olika värden, intressenter, tidsper-
spektiv och genomslagskraft. Workshoppen kommer också 
rymma tid för samtal kring hur metoden bäst kan integreras i 
ingenjörsutbildningen.    
 

Index Terms—value sensitive design, ingenjörsetik, produktut-
veckling, envisioning cards 

I. INTRODUKTION 
  dagens samhälle spelar ingenjören en stor roll i att analy-
sera och hitta lösningar på nuvarande och framtida utma-

ningar. Det är därför viktigt att ingenjörsutbildningen lägger 
grunden till medvetna och reflekterande ingenjörer. Det är 
dessutom ett av målen enligt Högskoleförordningen att kunna 
”göra bedömningar med hänsyn till […] etiska aspekter” (SFS 
1993:100). Det finns i dagsläget ett flertal sätt och metoder att 
inkludera etikundervisning i ingenjörsutbildningen, till exem-
pel genom klassiska föreläsningar i moralteori med efterföl-
jande seminarier eller casebaserad undervisning grundad på 
etiska riktlinjer för ingenjörer. Ofta läggs etikundervisningen 
som ett moment i en större kurs. Studenterna upplever dock 
undervisningen relevant om den ligger nära utbildningen i 
övrigt och kan integreras på ett naturligt sätt. Hur det görs bäst 
är däremot  långt ifrån självklart. Tidigare erfarenheter visar 
att motivation och förståelse för etik underlättas av att studen-
terna utgår från ett konkret och relevant case [1]. Ett sådant 
upplägg analyserar dock oftast ett etiskt dilemma i efterhand 
och den etiska analysen blir därför ett sorts efterspel. Genom 
att man inte ”tänker efter före” uppstår en risk att en produkt 
får oförutsedda negativa konsekvenser för människor och 
samhälle. Ett exempel är de automatiska tvålpumpar med 
infraröda sensorer som inte känner av mörkare hudtoner. Trots 
att syftet med designen inte var att begränsa möjligheterna för 
vissa att tvätta händerna blev det en konsekvens. Även om 
detta kan ses som ett banalt exempel är det otvivelaktigt så att 
designen skulle varit bättre om produktutvecklaren hade upp-
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märksammats på designens begränsningar i ett tidigt skede. I 
denna workshop vill vi därför presentera ett sätt som väver in 
etiken tidigt i produktutvecklingsprocessen, nämligen Value 
sensitive design. 

Vi riktar oss till programansvariga och lärare på ingenjörs-
program och ämnar synliggöra ett flexibelt, interaktivt och 
iterativt sätt att integrera etik i reguljära ingenjörskurser.   

II. BAKGRUND: VALUE SENSISTIVE DESIGN 
Value sensitive design (VSD) är en metod för att systema-

tiskt arbeta med frågor rörande etik vid utvecklingen av ny 
teknik. Metoden utgår från att interaktionen mellan människa 
och teknik kan främja olika värden, såsom trygghet, jämlikhet 
eller hållbarhet. Likväl kan tekniken motarbeta dessa värden 
om dess etiska implikationer inte identifieras i ett tidigt skede. 
Syftet med Value sensitive är att integrera etiska frågeställ-
ningar i själva designprocessen och därigenom främja tekni-
kens positiva inverkan på samhällen och människor. Detta 
görs bland annat genom att identifiera intressenter och rele-
vanta värden och arbeta med dessa på ett iterativt sätt.  

Metoden utvecklades av Batya Friedman och kollegor vid 
University of Washington [2] och har under de senaste två 
decennierna diskuterats kritiskt och vidareutvecklats inom 
akademin [3]. Den har använts inom forskningsprojekt, bland 
annat om flyktingmottagningslogistik [4], samt tillämpats 
inom industrin inom en mängd olika teknikområden, inklusive 
framtida identitetsteknologi [5] och integrerade land, transport 
och hållbarhetssimuleringar [6]. Value sensitive design har en 
av sina främsta styrkor i att metoden inbjuder till samtal kring 
teknikens samhällspåverkan samt involverande av intressenter 
i ett tidigt stadium i produktutvecklingen. Kritiken av Value 
sensitive design rör bland annat att det finns en risk att ana-
lysen främst präglas av deltagarnas perspektiv om den inte 
grundar sig i normativa etiska teorier, samt att metoden inte 
ger några riktlinjer för hur värdekonflikter kan hanteras [7]. 
Detta kan motverkas till en viss del genom att dels försäkra att 
gruppen som arbetar med analysen är blandad, samt om meto-
den förankras i en etisk teori. Även utan dessa åtgärder anser 
vi att metoden utgör en god utgångspunkt för samtal om tek-
nikens etiska konsekvenser. 

I undervisning av etik till ingenjörer har Value sensitive de-
sign tagit en central roll på de tekniska högskolorna i Neder-
länderna. TU Delft har även utformat en internetbaserad 
MOOC-kurs om Responsible Innovation, där Value sensitive 
design utgör ett moment [8]. Det är möjligt att arbeta mer 
teoretiskt med metoden och tillämpa den på mer generella 
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exempel. Ett annat sätt att arbeta med Value sensitive design 
är att integrera metoden i en projektinriktad kurs och låta stu-
denterna återkomma till frågeställningarna och låta sina dis-
kussioner på området styra produktutvecklingen. En styrka 
med Value sensitive design som utgångpunkt för etikunder-
visning är just att det är enkelt och rentav fördelaktigt att utgå 
från det studenterna arbetar med inom utbildningen och låta 
dem analysera något de känner väl från ett nytt perspektiv.  

III. WORKSHOPPEN UPPLÄGG 
Målet med denna workshop är att visa på hur Value sensi-

tive design kan fungera som ett moment i undervisningen och 
samtidigt ge utrymme för reflektion över metoden som sådan 
ur ett pedagogiskt perspektiv. Vi tror att det bästa sättet att ta 
till sig av metoden är att tillämpa den, och vi kommer därför 
genomföra workshoppen på ett sätt som enkelt kan översättas 
till ett undervisningssammanhang. Under workshoppen kom-
mer vi att använda så kallade Envisioning cards 
(https://vsdesign.org/). Korten är uppdelade i fyra kategorier 
av relevanta aspekter, med flera diskussionskort per kategori. 
De fyra kategorierna är (i) värden, (ii) intressenter, (iii) tids-
perspektiv och (iv) genomslagskraft. Parallellt kommer delta-
garna ges (kort) tid att självständigt reflektera och på post-its 
skriva ner frågor, tankar och funderingar gällande metoden 
som vi diskuterar i slutet i workshopen (punkt 9 nedan). Såd-
ana reflektionstillfällen kommer att infalla efter punkt 2, 3, 5 
och 7. Workshoppen som helhet kommer ha följande upplägg: 
1) Kort introduktion till Value sensitive design. 
2) Introduktion av Envisioning cards och genomgång av 

workshoppens upplägg.  
3) Deltagarna delas in i mindre grupper (3–5 deltagare per 

grupp). 
4) Varje grupp tilldelas en ny eller möjlig framtida teknik 

(produkt eller system) att diskutera utifrån. 
5) Workshopledarna ger grupperna ett antal kort med olika 

frågeställningar att diskutera.  
6) Gruppmedlemmarna börjar med ett kort, läser frågan, 

tänker kort efter själva och diskuterar sedan i gruppen.  
7) Efter en viss tid får gruppen nästa kort med nästa fråga 

och upprepar samma förfarande. I slutändan kommer 
gruppen ha diskuterat alla fyra kategorierna av aspekter.  

8) Grupperna presenterar kortfattat den teknik de diskuterat 
och de frågeställningar som väckt störst debatt, samt hur 
och/eller om man kan ta hänsyn till dessa frågor under ut-
vecklingen av tekniken.  

9) Vi leder en diskussion i helgrupp där vi diskuterar och 
sammanfattar möjligheter, styrkor, svagheter och utma-
ningar vid implementering av VSD i faktisk undervisning.  

IV. UPPFÖLJNING 
Efter workshoppen sammanfattar vi diskussionen och 

skickar resultatet till deltagarna. Vi kommer även finnas till-
gängliga för fortsatt korrespondens med deltagare som önskar 
implementera metoden på sina institutioner eller endast vill ta 
del i hur utvecklingen av Value sensitive design som metod 
för undervisning av ingenjörer fortsätter på KTH.  
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Abstract—Alla som är intresserade av hur studenter på 
civilingenjörsprogrammen funderar över en framtida karriär får 
i denna workshop genomföra utvalda övningar ur LTH:s 
workshopserie ”Ditt nästa steg”.  
Vi utgår från frågeställningarna: 

1. Vem är jag? 
2. Vad vill jag? 
3. Var vill jag verka? 

 
Målsättningen är dels att inspirera lärare, program- och 
utbildningsansvariga till att i ännu högre grad tydliggöra bilden 
av arbetslivet som ingenjör, dels att få återkoppling på vår 
karriärmodell. 
 

Index Terms—arbetsliv, karriär, coachning, karriärvägledning, 
ingenjörer 
 

I. SYFTE 
Konferensdeltagarna inbjuds att genomföra, uppleva och 
utvärdera utvalda delar av workshopserien ”Ditt nästa steg”, 
som fokuserar på steget ut i arbetslivet.  
Genom att deltagarna får göra samma praktiska övningar som 
studenterna hoppas vi inspirera till en ökad integrering av 
karriärperspektivet i ingenjörsutbildningarna men också att få 
återkoppling på hur vår workshopmodell upplevs av 
arbetslivserfarna personer. 

II. GENOMFÖRANDE 
Vi inleder med att ge en kort bakgrund till och presentera hela 
kocnceptet ”Ditt nästa steg” med separata workshoptillfällen 
och tillhörande hemuppgifter däremellan. Därefter får 
konferensens deltagare genomföra två av workshopseriens 
övningar: 
Den första övningen handlar om vem du är. Deltagarna ska ta 
ställning till, rangordna och motivera val av ord som beskriver 
behov, egenskaper och drivkrafter.  
I den andra övningen ska man reflektera kring begrepp som 
beskriver yrkesrollen snarare än arbetsuppgifter samt vilken typ 
av miljö man vill verka i.   
Övningarna genomförs såväl individuellt som två och två samt 
i helgrupp och följs upp av coachande frågor. 
 
 
 
 

III. BAKGRUND 
Konceptet ”Ditt nästa steg” är en modell som till stor del är 
framtagen av LTH:s studie-och karriärvägledare. Anledningen  
till att vi skapade modellen var att vi upplevde att studenterna 
kände sig stressade och osäkra inför det kommande arbetslivet. 
De kunde inte föreställa sig hur arbetet som ingenjör skulle 
kunna te sig. Vi behövde därför utveckla metoder för att minska 
deras oro och osäkerhet och samtidigt öka känslan av tillit till 
den egna förmågan att söka och få arbete.  
Modellen symboliserar den process som studenterna förr eller 
senare måste gå igenom för att känna trygghet i samband med 
jobbsökande. 

IV. UPPLÄGGET PÅ LTH 
”Ditt nästa steg” ges en gång per termin och då erbjuds alla 
studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning att anmäla 
sig till workshopserien. Idealiskt är att ha en blandad grupp om 
maximalt 10 studenter vid tre separata tillfällen à två timmar. 
Studenterna anmäler sig frivilligt till worshopserien men det är 
obligatoriskt att delta vid samtliga tillfällen. 
Upplägget och utgångspunkterna är desamma som nämns ovan 
Vem är jag? Vad vill jag? Var vill jag verka? 
Den första workshopen inleds med en diskussion om vilka 
förhållningsregler som ska gälla, att det som sägs under 
workshopen sägs i förtroende och stannar i gruppen. Ett öppet 
och förtroendeingivande klimat borgar för att deltagarna vågar 
dela med sig av sina reflektioner, vilket gynnar hela gruppens 
utveckling. Möbleringen i lokalen har därför betydelse då det är 
en fördel om deltagarna kan se och interagera med varandra. 
Ovalt bord eller U-formation är bäst. 
Hemuppgifterna är två till antalet. Den första innebär att 
studenterna ska fråga ett antal närstående personer om vilka 
styrkor dessa ser hos dem och om vad som framkommer då 
studenterna jämför den informationen med sin egen självbild.  
Den andra uppgiften går ut på att skapa en professionell 
LinkedIn-profil baserat på vad de nu vet om sig själva. 
Studenterna får sedan återkoppling i storgrupp på de 
genomförda hemuppgifterna vid nästkommande workshop. 
Den sista workshopen ägnas åt en handlingsplan där 
studenterna listar konkreta mål, delmål och steg på vägen till 
dessa. 
  Mellan tillfällena ska de också reflektera över vad de har tagit 
med sig och kort skriva ner sina tankar i ett mejl till oss. 
 
 
 
 
 

Ta nästa steg! - en praktisk modell för     
coachning av studenter ut i arbetslivet  

 
Maria Sörensson    Karin Cherfils-Karlsson 
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V. SLUTSATSER OCH SAMMANFATTNING 
Vår samlade erfarenhet av att ha genomfört workshopserien 
sedan 2015 är att studenterna lägger ner stor inlevelse, tid och 
engagemang och är mycket benägna att dela med sig av sina 
reflektioner. Många studenter har uttryckt tacksamhet över att 
workshopen finns och säger att deras bild av det framtida 
arbetslivet har klarnat och att den diffusa oron över framtiden 
minskat. Studenterna får också upp ögonen för 
gruppdeltagarnas olika preferenser men också för vad som 
förenar dem. 
 
” Det var mycket givande att diskutera i grupp och lyssna på 
andras åsikter. Mycket har jag reflekterat över innan men att få 
formulera tankarna och ta in input från folk jag inte känner gav 
mycket.” 
 
”Mycket bra kurs. Jag är inte en person som reflekterar mycket 
över mig själv så detta var väldigt givande för mig.” 
 
”Toppen. Bra avslut med en ”konkret” uppgift som Linkedin, 
det känns verkligen att man har börjat ta första stegen av sin 
handlingsplan. Också bra uppgift när man får fråga sina 
kontakter om sina styrkor, det ger bra självförtroende.” 
 
Vi studie-och karriärvägledare ser en stor vinst med att erbjuda 
den här karriärvägledningen till studenter i slutet av deras 
utbildning. Det gör övergången mellan utbildning och arbetsliv 
smidigare och mindre stressigt.  
Det hade från vår synpunkt varit en stor fördel om studenterna 
redan tidigt i utbildningen hade fått en större insikt och en 
tydligare bild av det framtida arbetslivet och dess olika roller. 
 
Ju mer man vet om sig själv, desto lättare har man att ta sig an 
en okänd framtid!   
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Abstract—Denna workshop vänder sig till lärare och studenter 
som medverkar i utvecklingsarbete av ingenjörsutbildningars 
tidigare år. Deltagarna får tillfället att prova på ett simulerat 
metakognitiva pass som riktar sig mot andraårs 
ingenjörsstudenter för att främja deras reflektion samt 
medvetenhet om egna mål, styrkor och förbättringsbehov. Passet 
syftar även till att hjälpa studenter att få bättre översikt över sitt 
utbildningsprogram samt framtida karriärsmöjligheter. Under 
workshopen diskuteras utvecklings- och anpassningsmöjligheter 
för passet. Även utvärderingar av passets implementering vid 
Uppsala universitet presenteras och diskuteras. 

Nyckelord—metakognition, reflektion, studentmedverkan 

I. INTRODUKTION

örstaårsstudenter blir ofta överväldigade och kan ha svårt 
att se vart de är på väg med sina studier, sin karriär och sitt 
liv. Erfarenhet visar dock att det sker en enorm utveckling

hos studenterna under detta första år, på såväl den akademiska 
som det personliga planet, ofta utan att studenterna själva är 
medvetna om det [1]. Studenterna går därmed miste om 
möjligheten att öka både sin självkänsla och sin upplevda 
självförmåga (”self-efficacy”), två faktorer som har positiva 
effekter på motivation och studieresultat [2]. 

För att ta itu med denna fråga skapades ett ”kick-off”-pass, 
riktat mot studenter i början på andra året av 
civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet. 
Passet bestod av studentaktiverande moment som syftade till att 
stimulera till metakognitiv reflektion samt gruppdiskussioner 
kring frågor såsom hur man utvecklats som person och som 
student sedan man påbörjade sina universitetsstudier, vilka mål 
och förväntningar man själv har, samt vilka inlärningsmetoder 
som man tycker fungerar bäst. Förmåga till metakognition och 
självreglering har kopplats till förbättrat lärande [3]. Även 
progressionen i utbildningsprogrammet och karriärinformation 
presenterades för att hjälpa studenter att bättre förstå 
kurskopplingar i utbildningen samt vart de är på väg efter 
studierna. Representanter från studentkåren medverkade i 
planeringen och genomförandet, och dessutom deltog några 
studenter från högre årskurser på passet genom att dela med sig 

F. M. Ho är verksam vid Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala
universitet. (070-167 9529; e-post: felix.ho@kemi.uu.se) 

av sina erfarenheter och råd, samt svara på frågor. Denna 
studentmedverkan bidrog med viktiga studentperspektiv och 
ledde till ökad legitimitet, trovärdighet och acceptans av passet. 

II. WORKSHOPENS FORMAT

Denna workshop vänder sig till lärare och studenter som 
medverkar i utvecklingsarbete av ingenjörsutbildningars 
tidigare år. Syftet är ge deltagarna ett tillfälle att själva prova på 
detta metakognitiva pass. Deltagarna deltar i ett simulerat pass, 
vilket uppmuntrar till aktivitet men även ger deltagarna en 
förstahandserfarenhet av momenten på passet. De moment som 
ingår i reflektionspasset är: 

 -- Introduktion – en viktig del av programmet där syftet av 
reflektionspasset presenteras för deltagarna. Detta ett kritiskt 
moment där hela passets ton och samtalsklimat sätts, och är 
centralt för att studenterna ska förstå syftet och gå med på att 
delta på ett öppet och seriöst sätt. 

 -- ”Stå för dina åsikter” – ett studentaktivt moment där 
passets ledare läser upp olika påståenden kring 
utbildningsprogrammet, tankar och känslor kring att vara 
student, hur man ser på sin personliga och akademiska 
utveckling, sina mål och förväntningar osv. Studenterna tar 
ställning till efter varje uppläst påstående genom att fysiskt 
ställa sig på en rad längst salen. Ledaren på aktiviteten leder 
sedan diskussion om varför man tagit ställning som man gjorde. 
På så sätt får man både se och höra hur andra tänker och tycker. 

 -- Ett Kahoot-quiz – en online frågesportstävling med 
frågor tagna från utbildningsprogrammets första år. Meningen 
är att ha ett roligt inslag efter ett moment som kan ha blivit lite 
allvarligt i ton, men även för att studenterna ska påminnas på 
ett lättsammare sätt vad man läst. 

 -- Presentation av utbildningsprogrammets progression 
samt möjliga karriärer – ett efterfrågat moment med syftet av 
att hjälpa studenter förstår hur kurserna hänger ihop under 
utbildningen, samt vilka karriärmöjligheter som finns efter 
avslutad examen. Även möjligheter för utlandsstudier som 
utbytesstudent presenteras. 

 -- Äldre studenters perspektiv – studenter från högre 
årskurser bjuds in för att dela med sig sina erfarenheter, tips och 
råd kring studier och övriga livet som student. Detta är ett 

F. Dedic, W. Eulau, M. Kynde Hämberg är verksamma på Uppsala
teknolog- och naturvetarkår, Uppsala universitet. (e-post: utn-n@utn.se; utn-
t@utn.se) 

”Hur har jag utvecklats? Vad funkar bäst för 
mig?” – ett metakognitivt reflektionspass för 

andraårs ingenjörsstudenter 
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moment vars innehåll styrs helt och hållet av de äldre 
studenterna och de svara även på frågor från 
andraårsstudenterna. 

 -- Gruppdiskussioner – diskussioner i smågrupper kring 
specifika metakognitiva frågeställningar, t.ex. Hur har jag 
utvecklats? Vad är jag bra på? Vad kan jag jobba mera med? 
Vad har jag för mål och förväntningar detta läsår? Istället för 
traditionell redovisning, ett mer kreativt format baserat på Lego 
Serious Play används. 

Diskussionsmoment vävs in under workshopen då man 
pausar från simuleringen för att workshopsdeltagarna ska kunna 
reflektera och diskutera på en metanivå kring det metakognitiva 
passets olika moment. På så sätt kan man fundera kring hur det 
kändes att vara med i ett sådant metakognitivt pass, dela med 
sig sina tankar och förslag med andra workshopsdeltagare, samt 
diskutera kring hur upplägget av passet skulle kunna anpassas 
till sina egna utbildningsmiljöer och ämnen t.ex. vad gäller 
diskussionsteman, frågor kopplade till specifika discipliner, 
olika tillvägagångssätt för att uppmuntra till studentaktivitet 
och ett tryggt samtals- och diskussionsklimat, samt vilka 
möjligheter som finns till vidareutveckling. På så sätt engagerar 
även workshopsdeltagarna i metakognitiva reflektion om själva 
metakognitiva reflektionspasset. Diskussionspunkter och 
kommentarer kommer att samlas in under workshopen via 
digitala plattformar (Padlet, Mentimeter) och blir tillgängliga 
för alla deltagare. 

III. UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Från både kvantitativa och kvalitativa data som samlades in 
genom utvärderings- och uppföljningsenkäter efter 
implementeringarna i Uppsala hösten 2018 och 2019 framgår 
det att detta metakognitiva pass har tagits emot mycket väl av 
studenterna. Diskussioner med äldre studenter var särskilt 
uppskattade och möjligheten till reflektion och diskussion kring 
sina egna studier upplevdes också som ett positivt inslag. 
Uppföljningen nio månader efter genomfört pass i 2018 visade 
behov av att påminna studenterna under läsårets gång om 
passets budskap. Dessa resultat samt möjliga 
vidareutvecklingar redovisas och diskuteras under denna 
konferensworkshop. Även dissemineringsarbete till andra 
ingenjörs- och yrkesutbildningar vid Uppsala universitet samt 
kopplingen till ett annat ”kick-off”-pass i början på 
kemiteknikprogrammets tredje år presenteras. 
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Abstract— Målet med denna workshop är att 
workshopdeltagarna skall få nya perspektiv på vad som krävs för 
att lyckas med undervisning. Vi utgår från deltagarnas 
verkligheter för att identifiera kompetenser som krävs i 
undervisning i ingenjörsutbildning. Dessa prövas sedan mot den 
modell för undervisningskompetens som används på Chalmers 
kombinerade ingenjörs och ämneslärarutbildning.   

Index Terms— undervisningskompetens, lärarskicklighet, 
pedagogisk skicklighet 

I. INTRODUKTION

nte helt oväntat visar litteraturen att läraren är en faktor som 
har stor inverkan på den lärandes utveckling [Hattie, 2008]. 

Men tyvärr är det inte helt enkelt att enas om vad 
undervisningsskicklighet är eller hur den synliggörs. Är det att 
studenterna är nöjda? Är det att genomströmningen är god? Är 
det att man kan beskriva sin undervisning på ett informerat sätt? 
Är det att man använder moderna metoder och verktyg för 
undervisning? Är det att man är mycket kunnig inom sitt ämne? 
Är det att man älskar sitt ämne? Är det att man har väl 
utarbetade kursplaner? Är det att man går kurser, eller på annat 
sätt försöker utvecklas som lärare? Är det allt detta? Är då allt 
lika nödvändigt för att någon skall anses undervisningsskicklig? 

II. FRÅGOR

I denna workshop kommer vi att identifiera tänkbara svar på 
följande fråga: Vilka kompetenser behövs för att lyckas i 
undervisning? Detta kommer delvis att ske genom att vi den 
modell för undervisningskompetenser som används på 
Chalmers kombinationsutbildning till civilingenjör och 
ämneslärare och svara på följande frågor. Finns det 
undervisningskompetenser som anses väsentliga av praktiker 
men som modellen inte beaktar? Omvänt, är det någon av 
kompetenserna i modellen som enligt praktiker egentligen inte 
är tillräckligt betydelsefull för att inkluderas i en 
undervisningskompetensmodell.   

III. METOD

Vi kommer att låta workshopdeltagarna utgå från sina egna 
erfarenheter av undervisning för individuellt sammanställa en 
lista med undervisningskompetenser man ser som väsentliga för 
att har framgång i undervisning. Varje vald kompetens noteras 

Manuscript received October 9, 2001.  
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av deltagaren på en egen post-it-lapp. Därefter kommer 
deltagarna i grupper att diskutera och jämföra sina noterade 
kompetenser för att på så sätt klargöra för sig själva och de 
andra gruppmedlemmarna vad varje kompetens innebär. 
Grupperna sammanför samtidigt sina individuella svar till en 
gemensam sammanställning av undervisningskompetenser 
genom att fysiskt sätta post-it-lappar med samma kompetenser 
på varandra.  

Efter detta grupparbete kommer seminarieledare presentera 
en modell för undervisningskompetenser som används på 
Chalmers kombinationsutbildning till civilingenjör och 
ämneslärare. Modellen kommer också kort att jämföras med 
andra modeller från litteraturen [Darling-Hammond, 2006, 
Niss, 2003, Koehler et al, 2009]. Vidare ges en kort motivation 
till varför det kan vara av värde av att använda en sådan modell. 

När modellen är klargjord kommer workshopdeltagarna att i 
grupper använda denna modell som ett raster för att sortera upp 
de kompetenser man själva identifierat. Detta sker genom att 
man gruppvis placerar ut sina post-it-lappar på en A2-poster där 
modellen är illustrerad.  

IV. RESULTAT OCH DISKUSSION

Resultatet från de gruppvisa jämförelserna, mellan 
deltagarnas sammanställningar av undervisningskompetenser 
och den presenterade modellen, skall leda fram till svar på 
forskningsfrågorna. Först genom att vi svara på frågor som: 
Finns det områden i modellen som deltagarnas egna 
sammanställningar inte berört? Genom diskussion i helgrupp 
skall vi då utreda om så är fallet för att denna, av deltagarna 
icke identifierade kompetensen, anses väsentlig men tagen för 
given, eller om kompetensen faktiskt anses vara oviktig av 
deltagarna? Vidare kommer vi att diskutera de kompetenser 
som deltagarna identifierat men som modellen utelämnat. 
Genom diskussion i helgrupp kommer vi att utreda om 
deltagarna anser att modellen skulle bli mer användbar om 
någon av dessa kompetenser inkluderades eller om den ökade 
den komplexitet inte skulle vägas upp av ökad 
verklighetstrogenhet.  

V. KONKLUSION

Syftet med denna övning är att alla medverkande skall gå från 
workshopen med en utvecklad förståelse för vad som kan och 
bör inkluderas i begreppet undervisningskompetens. För att 
detta också skall kopplas till deltagarnas egna verksamhet 

Undervisningskompetenser – vad är det? 
Samuel Bengmark 
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avslutar vi med att använda modellen som verktyg. Vi låter då 
anger sin egenuppskattade nivå inom modellens olika 
kompetensområden i en anonym digital omröstning. Mot den 
aggregerade data som bakgrund kan deltagaren spegla sin egen 
undervisningskompetensprofil. Syftet med detta är att ge 
deltagarna nya perspektiv på sina egna styrkor och 
utvecklingsområden när det gäller undervisningskompetens.   
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Sammanfattning  —  Vi vill i en workshop identifiera behov 
och intresse för att bilda ett nätverk för civilingenjörs-
utbildningar i Sverige. Vi tror att det kan finnas ett behov av ett 
eget forum för att diskutera utmaningar som är specifika för 
civilingenjörsutbildningar. Vi presenterar här några förslag på 
områden som vi på KTH tror att kan vara intressanta att ta upp 
i ett sådant nätverk, men vi är mycket intresserade av att lära 
oss om vilka utmaningar som uppfattas som intressanta och 
viktiga på andra lärosäten.   

Nyckelord  —  nätverk, civilingenjörsutbildning, 3+2, 
matematik och naturvetenskap, breddad rekrytering 

I. BAKGRUND

TVECKLINGSKONFERENSEN  för Sveriges ingen-
jörsutbildningar är sedan länge ett viktigt forum för 

erfarenhetsutbyte och stimulans till utveckling. KTH ingår i 
flera nätverk där erfarenhetsutbyte är en viktig komponent 
och har tidigare med hjälp av nätverk som CDIO [1] och 
Nordic Five Tech [2] genomfört gemensamma studier där vi 
analyserat förutsättningar och belyst styrkor och utmaningar 
för ingenjörsutbildning, exempelvis avseende ledarskapet [3-
6]. Vi tror att samarbete och erfarenhetsutbyte är viktigt även 
utanför dessa etablerade internationella nätverk. Det finns 
värdefull erfarenhet på många lärosäten i Sverige som är 
involverade i civilingenjörsutbildning, men som inte är 
knutna till nätverken. Lärosäten är organiserade på olika sätt, 
och förutsättningarna för civilingenjörsutbildning kan också 
se olika ut. Vi tror att vi alla kan vinna på ett ökat 
erfarenhetsutbyte och vill diskutera hur vi skulle kunna gå 
vidare för att bilda ett nationellt nätverk för 
civilingenjörsutbildningar. 

II. WORKSHOPPENS MÅL

Workshoppens mål är att göra en översiktlig kartläggning 
av vilka utmaningar som finns för civilingenjörsutbildningar 
i Sverige idag, samt att kartlägga intresset och behovet av ett 
eget nätverk där man kan diskutera och behandla dessa 
utmaningar. Vi tror att man i ett nätverk skulle kunna dra 
nytta av skillnader mellan utbildningarna för att belysa 
gemensamma problem ur olika vinklar, och lära oss av 
varandras erfarenheter. Mångfalden kan vara en resurs. 
Målgruppen för workshoppen och för nätverket är 

M. Cronhjort arbetar vid Institutionen för lärande, KTH, Stockholm. (E-
post mikaelc@kth.se) 
A-K. Högfeldt arbetar vid Institutionen för lärande, KTH, Stockholm. (E-

post akhog@kth.se) 
V. Kann arbetar vid Teoretisk datalogi och Institutionen för lärande, 

KTH, Stockholm. (E-post viggo@kth.se) 

utbildningsledare i olika roller, pedagogiska utvecklare samt 
engagerade studenter och lärare.  

III. EXEMPEL PÅ UTMANINGAR

De utmaningar som vi beskriver här bör inte ses som en 
dagordning för workshoppen, utan de bör endast uppfattas 
som några av de exempel på utmaningar som vi är medvetna 
om. Vi ska inte fokusera på att lösa utmaningarna, utan på 
workshoppen vill vi kartlägga utmaningarna för att se om det 
finns ett behov av att skapa ett nätverk där vi kan arbeta med 
dem. Vi hoppas att på workshoppen få ta del av utmaningar 
som andra upplever. 

A. Kandidat plus master
2007 års högskolereform ledde till att många utbildningar

fick strukturen 3+2 (kandidat plus master). Vad har detta 
inneburit för civilingenjörsutbildningarna? Vilka problem 
och vilka styrkor är förknippade med denna struktur? Vilka 
effekter kan vi se på de program som använder strukturen 
3+2, respektive dem som inte använder strukturen? Hur 
påverkar detta civilingenjörsyrket?  

B. Djupa grundläggande kunskaper eller tillämpningar?
Enligt examensmålen i högskoleförordningen ska

studenterna visa ”brett kunnande inom det valda 
teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och 
naturvetenskap”. Hur tolkar man detta på olika lärosäten? 
Vad betyder det i praktiken? Hur mycket matematik och 
naturvetenskap kräver man? Vissa utbildningar har ett starkt 
fokus på tillämpningar inom något teknikområde. Andra 
lägger stor vikt vid generiska förmågor. Några har en 
utpräglad tvärvetenskaplig karaktär och betonar bredd eller 
hållbar utveckling. Det finns också ett betydande antal 
utbildningar som inkluderar icke-tekniska ämnen, 
exempelvis ekonomi eller lärande. Vi tror att det vore 
intressant att få en överblick som visar hur man tänker om 
matematik och naturvetenskap på olika utbildningar och 
lärosäten, men även andra frågor om ämnesinnehållet i 
civilingenjörsutbildningarna kan vara aktuella.  

C. Strukturella och organisatoriska problem
Våra tidigare studier har belyst den svåra rollen som

beställare av kurser och programledningens brist på formell 
makt. Programledning innebär ofta ett omfattande 
förhandlande med andra organisatoriska strukturer på det 
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leifkari@kth.se) 

H. Lennholm arbetar vid Institutionen för lärande, KTH, Stockholm. (E-
post lennholm@kth.se) 

M. Nilsson arbetar vid Medicinsk avbildning, KTH, Stockholm. (E-post 
spexmats@kth.se) 

Nationellt erfarenhetsutbyte och utmaningar för 
civilingenjörsutbildning 

Mikael Cronhjort, Anna-Karin Högfeldt, Viggo Kann, Leif Kari, Helena Lennholm och Mats Nilsson 

U 

231



7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, 
27 november – 28 november 2019 

egna lärosätet, kanske på flera administrativa nivåer. 
Svårigheter kan handla om att programmet saknar möjlighet 
att påverka bemanningen av kurser och om brist på 
överlämning och kontinuitet både inom administration och 
bland lärare. Programledningen kan uppleva sig begränsad av 
institutioners brist på vilja att ge olönsamma kurser, trots att 
kurserna kan vara mycket viktiga för programmet eller en viss 
grupp studenter inom programmet. Detta kan bero på 
exempelvis intressekonflikter och olika prioriteringar.  

D. Breddat deltagande 
Det verkar vara svårt för civilingenjörsutbildningar att 

bredda deltagandet. Exempelvis har andelen kvinnor som 
antas till programmen bara ökat marginellt under de senaste 
tio åren, och trenden är inte alltid positiv [7]. Flera faktorer är 
viktiga för att lyckas med ett breddat deltagande. Dels behövs 
insatser i de åldrar då barns och ungdomars intresse för olika 
yrken grundläggs, dels behövs insatser som stöd i studierna, 
både på civilingenjörsutbildningar och i de föregående 
studierna i gymnasiet, och kanske även i grundskolan. 
Supplemental instruction (SI) har använts framgångsrikt, 
både i Sverige och internationellt, delvis i detta syfte [8]. På 
KTH används det på flera civilingenjörsprogram, framförallt 
i matematikkurser. Metodiken är dock användbar i alla ämnen 
och på alla stadier. 

Lund är europeiskt centrum för SI-pass och där har man 
utvecklat en verksamhet för gymnasier i regionen. SI-ledare 
från Lunds Tekniska högskola åker till gymnasierna i 
regionen och har SI med gymnasieelever. Syftet med detta är 
bland annat att stärka kompetens, samverkan, genom-
strömning och inkludering. På KTH planerar vi att starta en 
liknande verksamhet inom Stockholmsområdet. Under 
hösten startas pilotprojekt med två gymnasieskolor. 

IV. UPPLÄGG 
Workshoppen på 90 minuter inleds med en runda där alla 

får presentera sig och dela med sig av utmaningar som är 
viktiga idag (30 minuter). Efter denna kartläggning diskuterar 
vi utmaningarna en i taget för att klargöra hur utmaningarna 
uppfattas av andra deltagare och identifierar avvikande 
exempel (40 minuter). Vi identifierar också eventuella 
befintliga nätverk där utmaningarna kan diskuteras. Vi 
avslutar med att sammanfatta vilka frågor som är viktiga och 
som inte naturligt kan behandlas i något befintligt nätverk (20 
minuter). Resultatet från workshoppen dokumenteras och 
presenteras i den slutliga versionen av konferensbidraget.  
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Abstract— Att arbeta med förmågor såsom kritiskt tänkande, 

kreativitet, samarbetsförmåga mm. är något som blir allt mer 
aktuellt i dagens ingenjörsutbildningar. Dessa förmågor omnämns 
även som viktiga för att studenter ska kunna fortsätta det egna 
livslånga lärandet efter studierna. Denna workshop diskuterar 
bakgrund till livslångt lärande samt diskuterar behov av 
förändrad ingenjörsutbildning och den delvis ändrade lärarroll 
som blir resultatet. I workshopen ges även handfasta verktyg 
baserat på en kurs som efter införande av bland annat aktiva 
pedagogiska möten (APM) medförde att studenterna fick djupare 
kunskaper utan att mer resurser krävdes. Med hjälp av detta som 
arbetsmaterial ges deltagarna möjlighet att diskutera och via 
kollegialt lärande inspireras till nya former av undervisning för ett 
livslångt lärande.  
 

Index Terms— livslångt lärande, förmågor, aktivt lärande, 
aktiva pedagogiska möten (APM) 
 

I. INTRODUKTION 
ur går det till att förbereda studenter för det självständiga, 
livslånga lärande som väntar efter avslutade högre studier? 

Att det är en central uppgift för högre utbildning att förbereda 
för detta livslånga lärande framhålls exempelvis av forskare 
inom högskolepedagogik och vuxnas lärande [1], [2] och av 
forskare med inriktning mot utbildning för hållbar utveckling 
[3]. Mer specifikt angående ingenjörsutbildningar framhålls 
budskapet tydligt även av företrädare för organisationer för 
framtida ingenjörsutbildningar [4], [5], liksom av didaktiker 
inom ingenjörsvetenskaper [6]. Med utgångspunkt i den 
historiska bildningstraditionen betonas även högre utbildnings 
roll att träna individers ”meta-förmågor” och förmåga till 
”tänkande över tänkande” [7, pp. 50, 20] som ett led att 
förbereda dem för det livslånga lärandet. 

Vad är det då som ska tränas för att studenten ska vara rustad 
att fortsätta sitt självständiga livslånga lärande efter avslutad 
högre utbildning? Vilka förmågor bör högre utbildning ge 
studenter träning i, som ett sätt att rusta dem för framtiden? Ett 
centralt inslag är förmågan till kritiskt tänkande, att kunna 
förstå hur produktion av kunskap går till och hur olika per-
spektiv och discipliner förhåller sig till varandra [8], [7], [9], 
[5]. Att få träna sin kreativitet [9], [5], [8] och att 
 

Manuscript received October 1, 2019.  
L. Brunzell arbetar vid Karlstads universitet, Institutionen för ingenjörs- och 

kemivetenskaper; (e-mail: lena.brunzell@kau.se).  

lärandesituationer ska stimulera studenternas nyfikenhet [7], [5] 
är ytterligare inslag som framhålls som viktiga förberedelser 
inför avslutade studier. Därtill betonas förmåga till samarbete 
med andra [8], [10], [5] samt att studenterna får ta ansvar för 
det egna lärandet [11], [9], [12], [5] och att ta ansvar genom att 
göra olika etiska bedömningar [7], [6] [5]. Förmågan att 
reflektera över det egna lärandet är även det ett viktigt inslag 
som framhålls i litteraturen [2], [7], [6]. Översatta till engelska 
ger initialerna till de sex förmågorna tre ”C” (critical thinking, 
creativity, curiosity) och tre ”R” (relations, responsibility, 
reflection) och återges i bilden nedan. 

 

         
Figur 1 Abilities for Lifelong learning. Anna Rosengren, Pedagogical 
Conference, Jönköping University, April 2019 

Pedagogiska metoder som framhålls i syfte att träna dessa 
förmågor är bland andra aktivt lärande med studentens lärande 
i centrum och en mindre framträdande lärarroll, komplexa och 
verklighetsbaserade uppgifter samt individuella och gruppvisa 
reflektionsövningar [8], [9], [4], [5]. Detta innebär en delvis 
förändrad läraroll vilket utgör en utgångspunkt för workshopen. 

Det verktyg som särskilt uppmärksammas i workshopen och 
som stimulerar flera av de ovan nämnda förmågorna och 
pedagogiska metoderna är framtagen vid Karlstads universitet 
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“De ska lära sig att lära”  
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djupare kunskap – utan mer resurser 
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och benämns aktiva pedagogiska möten (APM) [13]. Detta 
verktyg introducerades i en typisk teknisk grundkurs och gav 
som resultat djupare kunskap hos studenterna än traditionella 
lärandesituationer. Vad som gör det pedagogiska mötet aktivt 
är att mötet är designat för att skapa just en aktivitet hos 
studenten, ett studentaktivt lärande. Genom att arbeta medvetet 
med utformningen av undervisningssituationerna främjas 
möjligheterna att arbeta med de högre lärandemålen beskrivna 
enligt Feisel – Schmitz tekniska taxonomi. Denna taxonomi 
består av följande steg [12]: 

1. Definiera: kunna ge en definition av ett begrepp eller 
en princip, 

2. Beräkna: kunna följa regler och procedurer, sätta in 
data i ekvationer/formler och få korrekta resultat, 
kunna lösa typtal,  

3. Förklara: kunna beskriva resultatet/principerna med 
egna ord,  

4. Lösa: kunna se vad som kännetecknar ett problem, 
analysera och syntetisera, utforma ett system, kunna 
göra väl övervägda antaganden, 

5. Avgöra: kunna kritiskt utvärdera olika typer av 
lösningar och välja en optimal lösning. 

I kursen som studerats kunde det påvisas att en förflyttning skett 
från ett tidigare fokus på mål 1, 2 och 3 i undervisnings-
situationerna, medan fokus efter introducerandet av aktiva 
pedagogiska möten låg på mål 3, 4 och 5 [13].  

 

II. WORKSHOPENS SYFTE OCH UPPLÄGG 
Workshopens syfte är att ge en bakgrund till förmågor som 

gagnar det livslånga lärandet samt att ge verktyg som sedan kan 
appliceras i deltagarnas praktik för att stödja studenternas 
träning i sådana förmågor. I workshopen betonas det aktiva och 
kollegiala lärandet och utrymme ges till diskussion och reflek-
tion i grupp. Workshopen vänder sig såväl till aktiva lärare som 
till funktioner med ansvar för utbildningsplanering och 
pedagogisk utveckling i kurser och program. 

Efter introduktion av ämne och deltagare inleds workshopen 
med en kort presentation av identifierade förmågor. Därefter 
presenteras verktyget aktiva pedagogiska möten (APM) som 
kopplar till flera av de ovan nämnda förmågorna och peda-
gogiska metoderna. Efter presentation och diskussion av APM 
bjuds deltagarna in till gruppvisa diskussioner om vad APM 
skulle kunna bidra med i deltagarnas egen praktik, samt om 
vilka liknande verktyg som används i deltagarnas undervisning. 
Målet är att deltagarna får kännedom om flera verktyg som kan 
användas i den egna undervisningen, utöver APM. Workshopen 
avslutas med en presentation av resultat från grupp-
diskussionerna och en gemensam reflektion och samman-
fattning. 

Diskussionerna från workshopen kommer att samlas in från 
grupperna och sammanställas. Deltagarna har därtill tillgång till 
denna artikel med litteraturgenomgång gällande förmågor 
kopplade till det livslånga lärandet. 
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Abstract— Engineering education has developed over the last 
decades to include active learning activities. To achieve even 
deeper learning, students could reflect upon what they did in 
those activities. Student reflections could also facilitate their 
personal and professional development. The aim of the workshop 
is to find methods to integrate student reflection into the activities 
and assessment of an active learning course. We will share 
experiences and discuss challenges of how a reflection process 
could be designed and integrated, and different approaches to 
assess and grade a reflective text. As inspiration for the 
discussions we share the development of a reflection process 
within the project course “Development projects in practice” at 
the master program “Learning and leadership” at Chalmers.  
 

Index Terms—reflection process, individual contribution, 
reflective ability, assessment criteria  
 

I. REFLECTIVE LEARNING 
o educate the ‘engineers of tomorrow’, who are able to 
solve complex challenges, we have to provide possibilities 

for students to develop personal and professional skills to 
complete their technical knowledge. By integrating 
professional skills training with technical knowledge, the 
student will be introduced to the ‘art of engineering’ and 
become a professional engineer rather than a disciplinary 
academic. This is why, in part, engineering education has gone 
through a change, from ‘learning by listening’ to ‘learning by 
doing’, or, in other terms, from academic or passive learning 
[1] to experiential learning [2].  

Teachers who have integrated active learning in their 
courses, have realized the importance of implemented student 
reflection as a teaching and learning activity, TLA. Barroso 
and Morgan, [3], draw the conclusion that if using reflection 
as part of the learning process it is vital to introduce the 
reflective assignments properly but there is no need for 
prompts to receive thoughtful answers. However, if the 
students should address specific issues, these need to be 
specified by prompts.  

Integrating reflection as TLA offers challenges in how to 
teach critical reflection. Smith [4] concludes that “approaches 
and techniques of critical reflection can be taught but students 
should also be made aware that the distinctly personal 
component of selfcritical reflection is crafted at one’s own 
pace and to one’s own taste.” It could be argued that students 
have to iterate through the levels of reflection [5] to reach the 
deeper critical reflection. A critical reflection that 
 

M. Kjellberg is at the Engineering Education Research division within the 
Communication and learning of Science department, Chalmers university of 
technology, Göteborg, Sweden, (e-mail: malin.kjellberg@chalmers.se). 

“demonstrates an awareness that actions and events are not 
only located in, and explicable by, reference to multiple 
perspectives but are located in, and influenced by multiple 
historical, and socio-political contexts”[5].  

If reflective assignments are used as TLAs, they should also 
be assessed, since learning and assessment are linked. There is 
not much done in this field and discussions include both 
arguments for and against using student reflections as part of 
assessment [6]. The strongest argument against is that 
reflective texts are “due to the subjective, personal nature of 
the task, inconsistent with the assessment practice that 
emphasize objectivity”. The arguments for assessment 
“include motivation and recognition, since it is generally 
agreed to be a natural motivator for learning” [7]. Student 
reflections could be in the format of a reflective diary and 
have a formative assessment function, where students receive 
feedback both on their reflection and reflective ability [8]. 
However, to assess student reflections summatively, as the 
basis for students’ individual grades, is a another matter.  

In this workshop we would like to discuss reflection as a 
teaching and learning activitiy with focus on the development 
of support for students to develop a reflective ability and the  
challenges with assessment of student reflection. 

II. PROBLEM STATEMENT / ISSUES 
Looking at the conclusions in the brief literature study, 

there are still unsolved issues whn it comes to integrating 
reflection assignments into courses, how we introduce, support 
and facilitate and assess them. We would like to discuss: 

-What are the challenges with using reflection as TLA? 
-How do we give feedback and support the skill to reflect?  
-How do we assess student reflections and based on what 
criteria? 
-How do we measure progress in student refelctive ability? 
-How do we design a supported process for the students to 

develop an ability to reflect in different levels [5]?  

III. WORKSHOP OBJECTIVES AND ACTIVITIES 
In this workshop we will share experiences of using 

reflection as a teaching and learning activity and as part of the 
assessment. The aim is to discuss challenges in how to support 
students’ development of a reflective ability. After a short 
introduction, where we share experiences of a recent 
development of reflection assignments and assessment as 
inspiration, participants will work in small groups, discuss the 
issues and find strategies to address them. The workshop ends 
with a final discussion aiming at a summary listing of our 
conclusions regarding reflections as assignments. 

Development of a scaffolded reflection process  
M. Kjellberg 
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IV. INSPIRATION – A GLANCE AT A FIRST DEVELOPMENT OF A 
REFLECTION PROCESS IN A PROJECT COURSE 

A. Background – the course and course setup
The project course “Development projects in practice” is

mandatory in the master program of Learning and Leadership, 
MPLOL. The learning objectives are focused on development 
of management and leadership skills instead of analytical 
and/or technical knowledge. Hence the assessment is process 
focused rather than product focused. The teams have to deliver 
a product or service that creates value for the sponsor/client 
but the outcome is not graded. The learning objectives and 
assessment are designed to address how the students define, 
plan and control their project and continuously follow up their 
work and their ability to evaluate and reflect upon the 
experience and what could have been done differently, both in 
relation to their sponsor and their teams.  

The course is in parts constructively aligned and works 
well. The least functioning part has been the project 
evaluation, which the students do in two steps: an individual 
(reflective) contribution report, and a seminar where they 
reflect in teams supported by a few prompts and then present 
insights made.  

The individual assignment is contributing to their final 
grade, the seminar is not.  

B. The challenges with reflection in the project evaluation
The examiner found, when assessing and grading the

submitted texts, that the (reflective) individual contribution 
was the most challenging TLA. 

The problematic issues were: 
1. Unclear description of the assignment – which shows in:
2. Different quality and levels of student reflections. Levels

ranged from descriptions to the deep critical reflection, [1]. 
3. Assessment criteria that are difficult to use and argue.
Do the students know how to reflect and distinguish

different levels of reflections? 

C. Description of interventions
To address the issue of students’ ability to reflect, a

supported process for reflection has been developed. The 
scaffolded process consists of an introduction to reflection, 
where the link to previous reflective assignments is visualized, 
a new reflection halfway and a clarification of the existing 
one. The reflective process is supported by a set of prompts. 
Finally, the assessment criteria have been more specified.  

1) Clarify assignment descriptiont – Problem issue 1
To clarify the requirement of a critical reflection, the 

assignment description emphasize the reflective part based on 
the students’ contribution to the project and how well they 
have addressed the learning objectives with their project and 
teamwork. There are 5 prompts to support student reflection: 

-their major contribution to the project and teamwork,
-how their contributions relate to the learning objectives,
-what was done and what could have been done differently,
-how these alternative actions could have affected project

outcome, 
-whether they made learnings during the the project, what

those were, and how they can implement those next time. 
These prompts serve both as guidance to the students and as 

support for the examiner in assessment. 
2) Scaffold the reflection process – Problem issue 2

Do the students know how to reflect? In MPLOL, there is 
an embryo of a learning sequence with reflective dialogue and 
critical reflection. To support students’ critical reflection in the 
course, there are two new activities: 

1. An introductory seminar to reflection including a small
Q&A session halfway through the course.

2. An individual reflection addressing project planning
and follow-up and how it is used in the project work.

The two activities are mandatory, but not graded. A quick 
feedback is currently given by the examiner.  

3) Criteria for assessment – Problem issue 3
In [9], Lau studied assessment of reflection within English 

enhancement courses. The study identified a list of assessment 
criteria of student reflection, used by the teacher teams in 
those courses. Based on the study, Lau created a holistic 
framework for assessment of reflections. Although the 
framework is compiled to fit English enhancement courses, 
the criteria for each grade level work, after some rephrasing, 
for the individual reflection in this course too. The framework 
needs however to be evaluated after a few course iterations, 
both in content and formulation. 
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