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Vem är jag? 

Docent med underhåll, industriell IT och industriell styrning som specialitet 
 
 
Karateka 
 
 
Intresserad av pedagogik 



Agenda 

1. Studie kring utbildningsutformning vid institutionen för skog 
och träteknik 
• Bakgrund till studien 
• Utbildningsutformning - Studieupplägg 

• Intressentmodell 
• 10 aspekter som inkluderades i studien 
• Frågeunderlag 
• Sammanställning 

• (Resultat) 
2. Diskussion kring utbildningsutformning 

• Individuell rankning 
• Diskussion i delgrupper 
• Sammanfattning i storgrupp 

 



Hur ska vi undervisa? 

Asynkront 
Aktiverande 
Problematiserande 
Lärande 

Synkront 
Förmedlande 
Befästande 

ELLER 



Min syn på detta:  
 

Eller…det beror på!!!  
 
 Ämne 

 
 Studentgrupp 

 
 Lärarkår  

 
 Resurser 

 
 m.m. 
 

Projektbeskrivning 
• Utbildning: Högskoleingenjör i skog och träteknik 
• Problem: Svårt att rekrytera studenter  
• Kartläggning: 

• Vad tycker de olika intressentera om 
programmet, eller om studier generellt? 

• Vilka förväntningar och önskemål har 
intressenterna? 

• Metod: Enkät (möjliga studenter, befintliga studenter 
samt alumner) samt fokusgrupp 
(näringslivsrepresentanter samt lärare) 

• Nytta: Resultatet används som del i 
utbildningsutformningen 

Metod för att fånga upp intressenters tankar 
kring utbildningsutformning 



Varför detta arbetssätt? 

1. Som ett sätt att bättre förstå vad vi gör internt. 
• Genom att tydliggöra de konstraster som finns kan lärare och 

utbildningsadministratörer skapa en större medvetenhet kring 
utbildningsutformning och de för- och nackdelar olika undervisningsupplägg 
har. 

• Frågan går från att handla om ”rätt eller fel” till ”det beror på”, d.v.s. fokus 
inte på vad man ska göra utan varför. Fokus blir därmed inte ”det finns 
endast ett bästa sätt” utan ”vi gör såhär därför att…”. 

2. Som ett sätt att fånga upp andras bild av vad som är viktigt. 
• Om man frågar andra aktörer kopplade till utbildningen – studenter, 

presumtiva studenter (t.ex. gymnasieelever), alumni och 
näringslivsrepresentanter – kan man bättre förstå de förväntningar och behov 
intressenterna har på en viss utbildning.  

• Intressenterna kan även få en förståelse utbildningar och hur de är upplagda. 
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Längden på utbildningen: 1 år upp till 5 år 3 år motsvarar en högskoleingenjörsutbildning. 5 år motsvarar en master eller 
civilingenjör. Kortare utbildningar än 3 år leder inte till någon formell examen. 
Längden ska passa det tänkta kunskaps/kompetensinnehållet. 

Distributionsform: Campus eller distans Med campus menas att hela utbildningen fysiskt ges på universitetet, medan 
studenterna inte har några fysiska träffar i en ren distansutbildning.  

Utbildningens takt En helfartsutbildning motsvarar 40 timmar/vecka och är normal takt för 
traditionella campusutbildningar. Kvartsfart motsvarar en studietakt på 10 
timmar/vecka, och en 3-årig utbildning t.ex. skulle ta 12 år att färdigställa. 

Andelen obligatoriska kurser Obligatoriska kurser måste alla i en utbildning läsa. Obligatoriska kurser 
säkerställer att studenten har den kunskap/kompetens som krävs för en specifik 
examen. Valfria kurser ger möjlighet till specialisering eller breddning och behöver 
inte läsas på ett visst lärosäte, men vilka kurser som kan sökas varierar år från år.  

Förhållandet teori och praktik Med teori avses i första hand studier baserade på föreläsningar, kurslitteratur och 
skriftliga/muntliga examinationsformer. Med praktik avses främst laborationer, 
exkursioner, fallstudier eller företagsprojekt, där studenterna lär genom eget 
agerande.  

Förhållandet universitet och näringsliv Vad som påverkar innehållet i utbildningen, främst hur undervisningen planeras och 
genomförs.  

Perspektiv i utbildningen Med svenska förhållanden menas att undervisningen fokuserar på de förhållanden 
som råder inom Sverige, medan globala förhållanden fokuserar på det globala 
perspektivet. 

Lärandesituationen Med kunskapsförmedling menas att lärare eller annan undervisande beskriver, 
exemplifierar och förklarar begrepp, företeelser, teorier och förhållanden 
(envägskommunikation). Med studentaktivt lärande menas att studenten frågar, 
diskuterar, reflekterar eller aktivt gör något tillsammans med andra studenter eller 
lärare, eller med t.ex. näringslivsrepresentanter (tvåvägskommunikation). 

Arbetsform Enskilt arbete är sådant studenten planerar och utför själv, medan samarbete är en 
arbetsform där två eller fler studenter planerar och utför arbetet.  

Kunskapsutfall. Befästelse av känd kunskap är inlärning där studenten främst ska tillhandahålla 
redan kända fakta, teorier, metoder eller modeller. Innovation är inlärning där 
studenten skapar ny kunskap i någon form. 

Aspekter som inkluderats 



Frågematerial fokusgrupp - näringsliv 

Fokusgrupp (lärare) samt pappersenkät (alumni, elever) 

Onlineenkät (alumni samt studenter) 



Sammanställning, exempel lärare/näringsliv 



Sammanställning, exempel elever 



Några övergripande resultat 

• Lärare är tydliga att utbildningen ska vara 3 år eller längre. 3 år absolut 
vanligaste alternativet, men även 4 och 5-åriga utbildningar är tänkbara. 
Vissa elever, studenter och alumner kan tänka sig lite kortare utbildning.  

• Elever vill ha campusbaserad undervisning. Övriga grupper vill ha mixad 
undervisning. Ingenjörsstudenterna mest positiva till distans. 

• Intressenterna är tämligen överens om att heltidsstudier är att föredra. 
• Andelen obligatoriska kurser ska enligt näringsliv, alumner och lärare vara 

relativt hög, medan elever och studenter vill ha lite mer frihet. 
• De flesta tycker att man ska ha en jämn avvägning mellan teori och 

praktik. Näringslivet vill ha mer teori än praktik. 
 



Några övergripande resultat 

• Förhållandet universitet och näringsliv ska också vara jämn. Alumner 
tycker att näringslivet ska vara lite mer involverat. 

• Vad gäller svenska eller globala förhållanden är en mix att föredra med 
dragning mot svenska förhållanden, men gymnasieeleverna sticker ut lite 
eftersom de mer föredrar globala förhållanden. 

• Lärare är tydligt för mer studentaktivt lärande, medan övriga intressenters 
svar har närmast en normalfördelning kring mittenvärdet. 

• Även förhållandet enskilt arbete och samarbete samt mellan befästelse 
av kunskap och innovation bör vara jämn menar de flesta. Alumner 
tenderar att vilja ha mer samarbete och mer kunskapsbefästelse. 
 
 



Work shop  

Utbildningsutformning 



Arbetsgång 

1. Individuell rankning: 
• Fyll i frågeformulären med dina individuella rankingar av de olika aspekterna 
• Försök att göra det utifrån din roll, d.v.s. lärare, administratör etc., samt utifrån det 

ämne du representerar  
 
2. Diskussion i delgrupp: 
• Forma en grupp om ca 4-5 personer 
• Utse någon som skriver korta anteckningar 
• Diskutera de 10 aspekterna utifrån era rankningar och erfarenheter 
 
3. Diskussion i storgrupp: 
• Varje delgrupp reflekterar över det mest intressanta synpunkterna och iakttagelserna 
• Lämna in era individuella rankningar till diskussionsledaren 



Tack för i dag! 

Kontaktinformation: 
Mirka Kans 
mirka.kans@lnu.se 
0470-708488 

mailto:mirka.kans@lnu.se
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