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Abstrakt— This paper is based on a project in which an 

academic developer worked as a critical friend for a group of 
engineering teachers in a Masters program of machine 
engineering in order to stimulate their collaboration and their 
reflection on their own teaching and learning as a way of 
developing their scholarship of teaching. The project was built on 
collaboration between three different universities, Halmstad, 
Örebro and Skövde and reports on how teachers, as well as the 
students collaborative learning experiences. 

I. INLEDNING 
å ett universellt problem de senaste åren har varit att 

attrahera studenter (särskilt kvinnor) till ingenjörs-
utbildningar finns det tydliga motiv till att titta närmare på 
frågor rörande undervisning och lärande inom ramen för dessa 
utbildningar. För att kunna möjliggöra en utveckling av lärares 
undervisning och studenters lärande inom 
ingenjörsutbildningarna behövs resurser för att stimulera 
pedagogisk utveckling. Såväl internationella forskningsprojekt 
(t.ex. [2]), så som nationella utvärderingar av 
ingenjörsutbildningen (t.ex. [1]) rapporterar om att studenter 
på ingenjörsutbildningen upplever en relativt hög nivå av krav 
samtidigt som de upplever att de inte till särskilt stor del kan 
påverka planeringen av sina studier samt att undervisningen 
ofta består av en serie föreläsningar som följs upp med en 
skriftlig salstentamen. Undervisningen präglas ofta av 
”korvstoppning” baserad på en atomistisk kunskapssyn där det 
största problemet i ingenjörsutbildningarna är oförmågan att 
acceptera nya pedagogiska erövringar och kunskapen om 
undervisning och lärande måste förbättras [1].  

II. PROJEKTBESKRIVNING 
Projektet ”Distribuerad case-metodik inom teknikområdet” 

syftar dels till att utveckla en pedagogisk metod kallad case-
metodik [3] och dels att stärka samarbetet mellan Örebro 
Universitet och Högskolorna i Skövde och Halmstad (mellan 
lärarna på de olika lärosätena och mellan studenterna). 
Projektets huvudsakliga strävan är att skapa förutsättningar att 
förena teori med praktik, utveckla studenternas faktiska 
kompetens relaterad till den verklighet de kommer att möta i 

 
Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad, pernilla.nilsson@hh.se (kontakt-

person) 
Hans Johansson, Högskolan i Skövde, hans.johansson@his.se 
Dan Högberg, Högskolan i Skövde, dan.hogberg@his.se 
Björn Arén, Örebro Universitet, bjorn.aren@oru.se 
Eva Söderström, Högskolan i Skövde, eva.soderstrom@his.se 
Aron Chibba, Högskolan i Halmstad, aron.chibba@hh.se 

bland annat näringslivet, att se utbildningen som en helhet i 
stället för att uppleva den som hopfogad av separata delar, 
utnyttja lärarexpertis från samtliga lärosäten, motverka alltför 
”lokala” kurser och i stället öka insikten i varandras kurser, 
samt bidra till studenters nätverkande. En springande punkt i 
projektet är det aktiva IT-nätarbetet som också kommer att bli 
en naturlig arbetsform mellan olika tillverkande företag i 
framtiden.  

Den pedagogiska idén med case-metodik är inte särskilt ny 
men idén med att metodiken är ”distribuerad” är ny och 
central i projektet. Studenterna får i en kurs olika ”fall” där de 
måste ha en viss kunskapsbas för att kunna lösa de uppsatta 
problemen. Problemet kan t ex vara av en praktisk karaktär 
som motsvarar en arbetsuppgift i näringslivets tekniska sektor 
(t.ex. utveckla en teknisk konstruktion). Det kan också vara av 
en mer teoretiskt problemlösande karaktär. Det ”distribuerade” 
i detta är att fallen utvecklas av lärare och student-
representanter från samtliga tre lärosäten, men vi ser i 
förlängningen att även näringslivet på ett naturligt sätt kan 
fungera som en aktivt medverkande resurs. PBL och case-
metodik är ett väl beprövat sätt att sätta saker i ett större 
sammanhang och att hitta en mer verklighetsanknuten och 
praktiskt anpassad undervisning.  

Projektet har pågått under åren 2007-2009  och under denna 
tid har ett flertal aktiviteter genomföts (möten, 
minikonferenser m.m.) I projektet har de deltagande lärarna 
samt studenterna allt tydligare sett möjligheten att genomföra 
ett kvalificerat utvecklingsarbete med kommunikation via IT 
och har också stärkts i övertygelsen om att detta är en 
väsentlig erfarenhet, kunskap och vana för framtiden. 

A. Projektidén bygger på fyra frågeställningar: 
1. Hur kan vi utveckla undervisningen på 

ingenjörsprogrammen för att öka rekryteringen men 
också bygga stimulerande pedagogiska broar mellan 
våra tre lärosäten, utnyttja lärarkompetensen på bästa 
sätt samt att skapa positiva mötesplatser mellan såväl 
lärare som studenter? 

2. Hur kan vi utveckla undervisningen för 
ingenjörsstudenterna till att bli mer 
verklighetsanknuten och därmed främja viktiga 
kunskapsmål så som praktiska färdigheter, förmåga 
att se helheter och inte bara delar, förmåga att värdera 
tekniska lösningar samt öka studenternas eget ansvar 
för sitt lärande? 

3. Hur kan vi stödja studenternas utveckling mot ett 
arbetssätt där kompetensutveckling från fjärran 
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placerade experter görs med IT-teknik? Detta både i 
studenternas egen utbildning och för deras framtida 
ingenjörsarbete? 

4. Hur kan det gemensamma arbetet med case-
metodiken utveckla de deltagande lärarnas kunskap 
om och insikt i såväl sitt eget som i studenternas 
lärande – och – hur långt kan delaktigheten mellan de 
medverkande – lärare såväl som studenter – i olika 
case och projekt vidareutvecklas?  

 
För att besvara denna fjärde fråga har de ingående lärarna i 

projektgruppen regelbundet fått skriva portfolios där de har 
reflekterat över följande fyra frågor: 

 1a. Beskriv om och på vilket sätt projektet har påverkat 
din syn på pedagogik/pedagogisk praktik samt din 
egen personliga utveckling som lärare/student.  

 1b. Beskriv på vilket sätt du tror projektet kommer att 
påverka ditt eget lärande, samt studenternas lärande.  

 2a. Vilka hinder och möjligheter ser du med distribuerad 
case-metodik i mastersutbildningen? 

 2b. Vilka konkreta åtgärder ser du/föreslår du för att 
vända hinder till möjligheter? 

 
Syftet med den kontinuerliga portfolion är att få även 

lärarna att reflektera över sin egen pedagogiska utveckling 
vilken vi kommit att inse i efterhand är ännu en vinning med 
projektet. 

III. PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 
I projektet har under år 2007-2009 de kursansvariga lärarna 

i mastersutbildningens första två terminer (från Halmstad, 
Örebro och Skövde) skapat en projektgrupp. Gruppen har 
träffats under hösten 2007 och våren 2008 för att planera de 
olika fallen, utbyta erfarenheter, diskutera vilka svårigheter 
och möjligheter som kan förekomma i de olika kurserna, 
diskutera gemensamma mål med kurserna, vilka lärande mål 
studenterna skall uppnå m.m. En viktig bit i och med Bologna 
är att formulera tydliga kunskapsmål för de olika kurserna. 
Inom ramen projektet har detta blivit naturligt då man försöker 
precisera vilka kunskapsmål studenterna måste ha uppfyllt för 
att kunna lösa respektive fall. Varje fall har beskrivits för 
studenterna i termer av ett antal lärande mål med studentens 
lärande i fokus.  

Under HT-07 genomfördes en gemensam utbildning i case-
metodik. Vid denna utbildning deltog samtliga lärare från 
Örebro, Skövde och Halmstad som ingick i projektet. I 
projektet har även en person från KI bjudits in för att hålla en 
dags inspiration och utbildning av de ingående lärarna. Syftet 
med de olika träffarna har varit att ge lärarna en bakgrund till 
case-metodiken, men inte minst att de olika lärarna från de tre 
lärosätena skall nätverka och lära känna varandras olika 
kompetenser. Detta återigen för det ”distribuerade” i projektet.  

I juni 2007 möttes projektgruppen för att nu i detalj planera 
kursstarten i september samt för att få klarhet i hur lärarna från 
de tre lärosätena (inom respektive delkurs) rent praktiskt kan 
utnyttja sin gemensamma kompetens på bästa sätt och komma 
överens om de olika föreläsningar där vissa centrala teorier, 

fakta, metoder etc. tas upp, som är relevanta för de olika 
fallen. Då av praktiska skäl många föreläsningar genomförs 
via videoteknik (Marratech) är begreppet ”distribuerad” även 
här aktuellt, eftersom lärare med olika specialkompetens från 
respektive lärosäte medverkar i kurserna.   

Den 1/9 2008 startade mastersprogrammet. Efter att ha fått 
in 26 ansökningar till programmet och sedan fått 16 antagna, 
så bekräftade 9 att de skulle följa utbildningen. Till vår stora 
besvikelse kom sedan endast fyra studenter till starten av 
programmet. Vi valde att genomföra programmet trots detta 
och beslutet kvarstår efter ytterligare ett avhopp, så att 
studentantalet nu är nere i 3. 

Med hänsyn till case-metodiken var den initiala tanken att 
studenterna skulle arbeta i grupper om tre, vilket nu medförde 
att vi i projektet endast har en studentgrupp. Under hösten 
2008 arbetade studenter och läraredistribuerad case-metodik i 
två kurser (Produktionsutveckling mot total kvalitet samt 
Produkt- och produktionsframtagning). Under vårterminen 
2009 fortsatte projektet i kurserna ”Maskinteknik avancerad 
nivå, produktionsutveckling projektkurs” samt ”Ergonomisk 
design och med virtuella tillämpningar”.  

Kommunikationen mellan studenterna sker liksom vid 
föreläsningarna via videokonferenser. Under projekttiden har 
även två minikonferenser anordnats där samtliga lärare och 
studenter deltagit. Dessa konferenser har bidragit till 
erfarenhetsutbyten (mellan såväl lärare som studenter), 
föreläsningar och diskussioner om case samt redovisningar. 
Även en representant från näringslivet har varit inbjuden till 
minikonferenserna för att utifrån ett industriellt perspektiv 
verklighetsanknyta kurserna samt bidra till nya idéer om 
samverkan med näringslivet.   

IV. PROJEKTETS RESULTAT 
Genom projektet har ett viktigt nätverk bland såväl 

studenter som lärare byggts upp. Samarbetet kring 
casemetodiken har fungerat väl. Studenterna har arbetat dels 
med olika case, men även med andra uppgifter inom kursen. 
Det har funnits engagerade handledare på respektive lärosäte. 
Föreläsningar har fungerat väl och lärarna har använt 
Marratech som utbildningsplattform. Samtliga involverade 
lärare har under projekttiden visat på god samarbetsförmåga. 
Stämningen i kursen var god och dialogen öppen. Studenterna 
har också visat på en god samarbetsförmåga med lärarna. 
Ännu en aspekt av projektet är att lärarna lär av varandra då 
flera lärare kan delta samtidigt i en undervisning via 
Marratech. Distansutbildningstekniken ger lärare och 
studenter möjlighet att testa på tekniken och på det viset skapa 
nätverk, vana vid detta arbetssätt och möjlighet att utbyta 
erfarenheter mellan lärosätena. 

Att undervisa via Marratech har varit nytt för flera och det 
förekom i början en viss oro över hur det skulle fungera att 
arbeta med ett projekt med tre lärosäten, tre handledare, några 
studenter, uppgifter och de olika case som ska diskuteras. 
Studenterna har varit nöjda med kursupplägget samt hur 
upplägget för hur Casemetodiken bedrivs. Studenterna har 
under de två terminer mastersutbildningen har pågått varit 
mycket ”självgående” och gått in på Marratech och diskuterat 
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uppgifter, case mm. Det kan möjligen bero på de enskilda 
studenternas personligheter, med en ”handfast” förmåga ”att ta 
tag i olika saker” och därmed lösa de problem som mindre 
handlingskraftiga personer kanske skulle drabbas av. Det finns 
dock inget som säger att inte studenter utan denna 
”pionjärskompetens” också skulle kunna fungera lika väl i den 
här utbildningssituationen. Det är dock ingen tvekan om att 
det här arbetssättet främjar den egna handlingskraften och 
ansvaret hos dem som deltar. Då kurserna i huvudsak 
undervisats via distansverktyg (här Marratech) har lärare från 
de tre lärosätena utgjort ett lärarlag som arbetat tillsammans, 
deltagit i varandras undervisning och utnyttjat varandras 
expertis. Även lärarna har gett mycket positiva synpunkter på 
arbetssättet: 

 
Lärare 1: Från min begränsade utgångspunkt så tror jag 
att Case-metodiken ger goda möjligheter att 
konkretisera och tillämpa de teoretiska delarna i 
tillämpade ämnen. Jag tror också att det är viktigt att 
man jobbar strukturerat och med lämpliga verktyg. I en 
utbildningssituation så ser jag just struktur och metodik 
som minst lika viktiga som själva caset.  

 
I sina reflektioner har lärarna i mastersprogrammet beskrivit 

case-metodiken som ett utmärkt sätt att skapa den realistiska 
känslan kring undervisningsmomenten. Studenterna tycks vara 
mer seriösa i sitt sätt att ta sig an, analysera och lösa 
uppgifterna. Majoriteten av lärarna anser att projektet har 
vidgat vyerna för vad man kan åstadkomma med relativt ny 
teknik, nyfikna och ständigt lärande lärare och framförallt 
ambitiösa och lyhörda studenter. Att se möjligheter med att 
driva kurs på fler lärosäten samtidigt är i och för sig inget nytt 
men att driva case (fallstudier) över tre lärosäten med 
studenter och lärare från olika håll är inte helt vanligt. 

 
Lärare 2: Detta har påverkat mig på så sätt att jag 
numera inte ser hinder i att bedriva undervisning och 
case bara på en plats utan flera och dessutom via 
internet. Den pedagogik som jag lärt mig genom 
diskussioner med lärare och studenter bygger mycket 
på att vi hjälps åt när t ex tekniken ”strular” för det gör 
den ibland. Både lärare och studenter hjälps åt att lösa 
problem som uppkommer. Case metodiken som jag 
ser det har lärt mig att ta tillvara på de praktiska 
erfarenheter som jag har från industrin. Föra ner dessa 
erfarenheter, bearbeta dem och skapa roliga, relevanta 
och lärande case som studenter kan diskutera, 
kommentera och presentera. 

 
CASE metodiken har i detta mastersprogram visat sig vara 

ett utmärkt sätt att snabbt få studenterna att ”gå i clinch” med 
de begrepp vi gått igenom översiktligt teoretiskt men som 
egentligen är rena färdighets-övnings saker. Enligt en lärare 
fungerar casemetodiken idealiskt och skapar den realistiska 
känslan kring undervisningsmomenten och skärper upp 
redovisningarna. Erfarenheterna av projektet är väldigt 
positiva och studenterna tycks vara mer seriösa i sitt sätt att ta 

sig an, analysera och lösa uppgifterna. Särskilt påpekas att 
metodiken främjar egenstudier och kräver resultat från 
studenterna. Lärarna upplever det också som stimulerande att 
se hur studenterna själva arbetar med de verktyg som de själva 
använder sig av.  
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