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Abstract–Vi rapporterar om en modell för att hjälpa studenter 

med dåliga förkunskaper att nå målen i de grundläggande 
matematikkurserna på civilingenjörsprogrammet i Farkost-
teknik vid KTH och på sikt även kunna utexamineras som civil-
ingenjörer. Programledning, äldre studenter och lärare arbetar i 
vår modell tillsammans för att lösa problemet, som därigenom 
görs till en angelägenhet för hela programmet. 

Under vårterminen 2009 var det 31 studenter i årskurs 1 som 
var aktiva i programmet och inte hade klarat höstterminens kurs 
i envariabelanalys. Dessa kontaktades av studievägledaren inför 
omtentamen och 19 av dem gjorde anmälan till projektet, som 
fick namnet ”På spåret”. Av dessa 19 fullföljde 14 projektet. 
Deltagarna delades in i tre nivågrupperade grupper med varsin 
noga utvald äldre student med erfarenhet av Supplemental 
Instruction, SI [1], som ledare. Grupperna träffades sedan varje 
vecka under sex veckor och arbetade med ett särskilt material 
som tagits fram av matematikläraren, med ett tema varje vecka, 
och hemuppgifter mellan träffarna. Programledning, matema-
tiklärare och gruppledare hade möte inför varje träff för att 
diskutera upplägg och fortskridande. Lärare i andra ämnen hade 
godkänt att dessa studenter ägnade sig mer åt den icke avklarade 
matematikkursen än åt deras ämnen under den här perioden. 

Av de 14 studenter som fullföljde projektet blev 9 godkända 
vid tentamen. Detta måste anses vara ett bra resultat för den här 
gruppen av studenter. Att resultatet ändå inte blev ännu bättre 
säger något om hur stora insatser som faktiskt krävs för att 
hjälpa den här gruppen. 

I. INLEDNING OCH BAKGRUND 
Farkostteknikprogrammet på KTH utbildar civilingenjörer 

som ska delta i utvecklingen av framtidens effektiva, bekväma 
och miljövänliga transporter. I detta arbete är det oerhört 
väsentligt med goda kunskaper i teknisk mekanik och därmed 
också i grundläggande matematik. Matematiken är för oss inte 
bara en färdighet utan en central byggsten i teoribildningen 
inom det teknikvetenskapliga basblocket. Under de senaste 
åren uppvisar en ökande andel studenter problem i de grund-
läggande matematikkurserna, som innehåller linjär algebra 
samt en- och flervariabelanalys. Det här leder i sin tur till 
problem såväl i de teknikvetenskapliga baskurserna som i de 
senare mer tillämpade kurserna, som även dessa i många fall 
karakteriseras av en aktiv användning av matematik. 

Försämrade förkunskaper i matematik är ett problem vid 
många tekniska högskolor och har studerats i ett flertal rap-
porter, t ex vid KTH [2, 3] och Umeå universitet [4]. Av dessa 
rapporter framgår också att spridningen i förkunskaper har 

 
 

ökat, se särskilt [3], vilket gör problemet svårt att lösa med 
hjälp av generella insatser riktade till alla studenter. Vår 
uppfattning är dessutom att det inte bara är ett för-
kunskapsproblem utan också ett attitydproblem: många 
studenter har svårt att tillägna sig det arbetssätt som högskolan 
kräver, med tidskrävande arbete, stort eget ansvar och en 
förmåga att korrekt bedöma sina egna akademiska framsteg. 

Sedan flera år tillbaka arbetar vi inom Farkostteknikpro-
grammet med kontinuerligt kvalitetsarbete enligt en metod 
som kallas Management by means, MBM, och som också 
används av företag som Toyota och Scania [5, 6]. En av våra 
principer i detta arbete är att se den enskilda studenten i ett 
lärandeflöde och en av hörnstenarna är att ta tag i och försöka 
lösa problem direkt när de uppstår [5].  

Vi har tidigare framgångsrikt arbetat med Supplemental 
Instruction, SI, i några av de grundläggande kurserna i årskurs 
1 [1]. Detta arbete fortsätter vi med. SI-verksamheten är dock 
frivillig och riktar sig lika mycket till alla studenter. Det finns 
därför en risk att studenter med den typ av attitydproblem som 
antyds ovan inte känner att SI är specifikt avsett för dem och 
väljer att inte delta.  

Vi rapporterar här om en SI-inspirerad modell, som vi har 
kallat På spåret, för att hjälpa studenter med dåliga för-
kunskaper och bristfälliga attityder att nå målen i de grund-
läggande matematikkurserna. Studenterna är förstaårsstud-
enter på Civilingenjörsutbildningen i farkostteknik vid KTH. 
Programledning, studievägledning, äldre studenter och lärare 
arbetar i vår modell tillsammans för att lösa problemet, som 
därigenom görs till en angelägenhet för hela programmet. Ar-
betssättet harmonierar väl med det kontinuerliga kvalitets-
arbete som bedrivs i programmet [5]. 

Vi har flera målsättningar med vår modell. Vi vill hjälpa de 
studenter som deltar att öka sin matematiska förståelse och 
förmåga, så att de når målen i matematikkursen. Vi vill också 
göra dem uppmärksamma på dåliga studievanor och hjälpa 
dem att ändra bristfälliga studieattityder. På det här sättet vill 
vi förhindra avhopp och på sikt hjälpa studenterna vidare på 
sin väg mot examen. Det finns också en social komponent i 
detta, där vi vill att studenterna ska känna sig sedda. 

 
Denna artikel är strukturerad enligt följande. I kapitel 2 be-

skrivs genomförandet av På spåret. I kapitel 3 diskuterar vi 
resultaten av projektet och den studentenkät vi gjorde. Kapitel 
4 är vikt åt slutsatser och diskussion. 
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II. PÅ SPÅRET – GENOMFÖRANDE  
Under höstterminen i årskurs 1 på Farkostteknik-

programmet ligger, förutom en liten kurs i experimentell 
metodik och introduktionskursen Perspektiv på 
farkosttekniken, två mate-matikkurser: Algebra och geometri 
och Envariabelanalys. Den senare kursen hade hösten 2008 92 
deltagare, varav 52 blev godkända vid tentamen i december.  

Under hösten var det några studenter som hoppade av eller 
gjorde studieuppehåll. Av de studenter som var aktiva i 
årskurs 1 på programmet under vårterminen 2009 var det 31 
studenter som inte hade klarat kursen Envariabelanalys. De 
erbjöds att delta i projektet På spåret. De 31 studenterna 
kontaktades av studievägledare och fick information om 
projektet På spåret. 19 av dem anmälde sig, 17 påbörjade och 
14 fullföljde projektet, som löpte under sex veckor med en 
träff varje vecka. Av de 19 anmälda var det bara 2 som hade 
deltagit i den SI-verksamhet som erbjöds när kursen gick. 
Brist på tid, var den vanligaste förklaringen till varför man inte 
hade deltagit i SI. 

Inför starten av projektet genomfördes gruppintervjuer med 
de blivande deltagarna, där bland annat deras studiesituation 
och studieteknik diskuterades. Intervjuerna gjordes av 
program-handläggare, studievägledare och programansvarig. 
Vid intervjuerna fick de bland annat svara på frågan varför de 
inte hade klarat matematikkursen. Deras svar var bland annat: 

• Svårigheter att förstå vad som krävdes 
• Svårigheter att strukturera upp studierna 
• Krympande motivation när framstegen uteblev 
• Dåliga förkunskaper 
• Oförberedda på det höga tempot 
 
Som synes handlar svaren väl så mycket om attityder och 

motivation som om förkunskaper. Vidare gjordes en nivå-
gruppering av deltagarna i samråd med matematikläraren 
utifrån studenternas tidigare prestationer i matematikkurserna 
på programmet. 

Deltagarna delades in i tre nivågrupperade grupper med 
varsin noga utvald äldre student med erfarenhet av SI-ledning 
som gruppledare. Grupperna träffades sedan en gång varje 
vecka under sex veckor och arbetade med ett särskilt material 
som tagits fram av matematikläraren, med ett tema varje 
vecka, och hemuppgifter mellan träffarna. Träffarna var alltså 
inte SI-möten i vanlig mening, utan mer styrda. Men vi 
uppmuntrade ledarna att använda SI-metoder så långt det gick. 
Deltagande var förstås valfritt men vi gjorde klart att vi 
förväntade oss full närvaro av dem som ville delta i projektet. 
Vi gjorde också klart att den som deltog fullt ut i alla moment, 
inklusive hem-uppgifterna, skulle ha goda chanser att klara 
kursen. Till projektet knöts också en uppsättning filmade 
genomgångar som hade gjorts till kursen Envariabelanalys. 
Dessa fanns tillgängliga via webben och bland dem fanns både 
teori-genomgångar av viktiga begrepp och 
problemdemonstrationer [7].  

Programledning, matematiklärare och gruppledare hade 
möte mellan träffarna för att diskutera upplägg och 
fortskridande. Detta arbetssätt är helt i linje med det arbete 

med ständiga förbättringar som också används på andra nivåer 
i program-met, där till exempel lärarna på programmet 
regelbundet träffas i den här typen av 
förändringsgruppsmöten. Lärare i andra ämnen var också 
informerade om På spåret och hade accepterat att deltagande 
studenter ägnade sig mer åt mate-matik än åt deras ämnen 
under den här perioden. Examina-tionen utgjordes sedan av 
den vanliga omtentamen i slutet av vårterminen, inga särskilda 
examinationsmoment erbjöds den här gruppen av studenter. 

Det särskilda material man arbetade med vid de sex 
träffarna var strukturerat så att vid de fem första träffarna 
jobbade man med ett särskilt tema varje gång. Den sjätte 
träffen var ett repetitionstillfälle då deltagarna också fick 
arbeta med en övningstentamen.  

De fem temana var: elementära funktioner (särskilt expo-
nentialfunktioner, logaritmer och trigonometriska funktioner), 
funktionsundersökning och kurvritning med hjälp av derivata, 
tillämpningar av derivata, integral och primitiva funktioner, 
tillämpningar av integraler. För varje tema gjordes ett arbets-
material med uppgifter att arbeta med under handledning och 
uppgifter att arbeta med hemma. Större delen av arbetsmate-
rialet utgjordes av standarduppgifter som svarade mot de olika 
målen i kursen. Tanken var helt enkelt att studenterna skulle 
arbeta både enskilt och i grupp med konkreta uppgifter direkt 
kopplade till kursmålen. Temana syftade till att fokusera på de 
viktigaste kunskaperna och förmågorna som studenterna be-
hövde för att nå målen i kursen och tanken var att låta studen-
terna arbeta direkt med att tillägna sig dessa. Gruppledarnas 
roll var i huvudsak att vara handledare, inte att undervisa vid 
tavlan. 

Sammanfattningsvis var de viktigaste punkterna i På spåret:  
• Studenterna fick arbeta enskilt och i grupp med 

konkreta arbetsuppgifter direkt kopplade till kursmålen 
i den aktuella kursen Envariabelanalys 

• Gruppledare var utvalda äldre studenter, som därmed 
också fungerade som trovärdiga förebilder, med vana 
som SI-ledare 

• En grov nivågruppering gjordes efter tidigare studie-
resultat 

• Studieteknik och studievanor diskuterades i samband 
med ämnesstudierna, inte som ett eget ämne i sig 

• Tydliga mål och tydliga krav, t ex på närvaro, egen 
arbetsinsats och hemarbete, kännetecknade verk-
samheten 

• Hela utbildningsprogrammet – programansvarig, 
programhandläggare, studievägledare, äldre studenter 
och lärare – tog gemensamt ansvar för aktiviteten, som 
därmed lyftes till högsta prioritetsnivå 

• Kontinuerlig uppföljning, utvärdering och förbättring 
diskuterades på veckovisa möten mellan lärare, 
programledning och de äldre studenter som fungerade 
som handledare, enligt samma metod för kvalitets-
arbete som används på andra nivåer i programmet  

• Studenterna blev sedda och omhuldade, samtidigt som 
de blev uppmärksammade på att det var de själva som 



Den 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, LTH 2-3 december 2009 

skulle göra jobbet 
• Inga särskilda examinationsmoment gjordes för denna 

grupp studenter, utan de deltog i omtentamen på 
samma villkor som alla andra 

III. PÅ SPÅRET – RESULTAT  
Av de 14 studenter som fullföljde projektet blev 9 godkända 

vid tentamen. Detta måste anses vara ett bra resultat för den 
här gruppen av studenter. Att resultatet ändå inte blev ännu 
bättre säger något om hur stora insatser som faktiskt krävs för 
att hjälpa den här studentkategorin. En intressant fråga är hur 
man kan få fler att delta. Att 14 studenter av de 17 som påbör-
jade projektet också fullföljer är en ganska bra siffra, men 
erbjudande om deltagande gick ut till 31 studenter, så här 
fanns ett stort bortfall. Orsaken till detta är inte känd. 

För att fånga studenternas åsikter om insatsen gjordes en 
webbaserad enkätundersökning. 10 svar inkom. Av dessa 10 
tyckte 7 att På spåret hade varit till hjälp. 

 
Vad var bra med På spåret? På den frågan gav 

studenterna ganska olika svar. En student framhöll att ”det 
egna initiativet spelade en mycket högre roll” [än vid 
traditionell undervis-ning] och en annan skrev ”att man 
arbetade i mindre grupper”. Dessa svar antyder en insikt om 
kopplingen mellan eget arbete och det egna lärandet. I en 
mindre grupp blir man mer sedd och måste ta större ansvar 
själv. Ett väsentligt inslag i högskolestudier är ju att man själv 
behöver bedöma sitt eget lärande. Några andra svar lyfter fram 
piskan och moroten: ”Det tvång som sades finnas i början” 
respektive ”Hjälp med vad som var bra att plugga”. Det här är 
lite oakademiska inställningar som man nog måste räkna med 
förekommer i den här studentkategorin och en gissning är att 
studenter som svarar på det här sättet kanske inte skulle välja 
att delta i SI, där initiativet i högre grad kommer från 
studenten själv. 

Vad var mindre bra med På spåret? Här antyder några 
svar återigen en oförmåga att ta det ansvar som krävs vid 
högskole-studier.  ”Det var för lite undervisning, det var mest 
ett par polare som snackade matte”, skriver en student medan 
en annan klagar: ”Inget facit.” Mer på samma tema: ”För lite 
genomgång, vi skulle rabbla upp allt själva fast man fastnade 
och inte kom någon vart.” Oförmågan att kunna bedöma sitt 
eget lärande skymtar fram i följande kommentar: ”Det var lite 
vilseledande angående vad man behövde kunna för att klara 
tentan, dvs På spåret var lättare än tentan.” Dessa negativa 
kommentarer är kanske särskilt intressanta eftersom de speglar 
en inställning som aldrig kan leda till framgång i högskolestu-
dier och som studenterna måste få hjälp att bryta, nämligen en 
önskan om att kunna luta sig tillbaka och bli undervisad, att 
någon annan ska berätta hur det är, någon annan ska peka på 
exakt vad man behöver kunna och se till att man når dit. När i 
själva verket nyckeln till framgång är eget ansvar och hårt eget 
arbete och att man tränar upp sin förmåga att bedöma sina 
egna framsteg. Just detta ville På spåret göra – men de studen-
ter som ligger bakom de här kommentarerna blev uppenbar-
ligen inte hjälpta. 

Är det något som vi ska göra annorlunda om vi gör om 
aktiviteten? På den frågan svarade studenterna bland annat: 
”Teoriföreläsning kanske 15-30 min och sen räkna pappret.” 
Kanske är det insikt om den dåliga självdisciplinen och be-
hovet av piska utifrån som ligger bakom svaren: ”Gör det till 
en obligatorisk del av kursen för dem som inte klarade första 
tentan” respektive ”Kanske utöka med ett eller två pass till.” 

 
Bland de övriga synpunkterna gjorde följande kommentarer 

oss glada: ”Bra initiativ. Mer sådant i andra kurser” och ”Tack 
så mycket för denna hjälp och omtanke.” 

IV. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Projekt På spåret stärker oss i vår uppfattning om att de för-

kunskapsproblem vi sett i matematik till viss del är attityd- 
och motivationsproblem. En stor majoritet av deltagarna var 
studenter som tidigare avstått från att delta i SI, men som fick 
hjälp i detta mera styrda upplägg. Vi tror att högskolan måste 
arbeta mer konkret och aktivt för att hjälpa studenterna att 
tillägna sig ett arbetssätt och en studieteknik som fungerar på 
högskolan.  

Det verkar uppenbart att det finns ett kunskapsglapp mellan 
gymnasiet och högskolan och att spridningen i förkunskaper 
hos de nyantagna högskolestudenterna är plågsamt stor. Det 
tycks också råda en betydande betygsinflation på gymnasiet 
[2,3]. Men det verkar också tydligt, vilket framgår både av 
intervjuerna inför projekt På spåret och av själva projektet, att 
många studenter tenderar att överskatta sin egen förmåga. De 
har ingen realistisk bild av sina kunskaper och inser inte vilket 
arbete de behöver göra för att tillägna sig de kunskaper som 
krävs för att klara utbildningen. Även om flera av På spåret-
studenterna insåg att de hade problem visste de inte hur de 
skulle ta tag i problemen. På spåret har hjälpt till med detta.  

Vi har andra aktiviteter i samma anda som På spåret. 
Sålunda har vi i ett par års tid arbetat med vad vi har kallat 
avgymna-sifiering av de nyantagna teknologerna. Det har skett 
bland annat genom aktiverande övningar där den intuitiva 
lösnings-idén inte leder rätt utan studenterna måste sätta sig 
ner och räkna och resonera ordentligt från scratch. 

Under läsåret 2009-2010 försöker vi bygga in en variant av 
På spåret i den allra första kursen i matematik; Algebra och 
geo-metri. Vi kallar det för räkneworkshops, och det fungerar 
så här: 

Samtliga i kursen inskrivna studenter delas slumpmässigt 
in i grupper om cirka 15 studenter. Varje grupp leds av en 
SI-utbildad student – som givetvis är duktig i ämnet. 
Aktiviteten presenteras som obligatorisk och pågår under 6 
veckor med ett möte om två timmar varje vecka. Mötena 
innehåller dels en traditionell SI-aktivitet som syftar till 
ökad förståelse i algebra och dels diskussioner om effektiva 
studiemetoder/tekniker på högskola (jämfört med 
gymnasium). Workshopledarna har stöd av två 
metodhandledare som bl a ger feed-back på deras 
pedagogiska utveckling. Varje vecka deltar samtliga work-
shopledare också i en lunch tillsammans med metodhand-
ledarna och läraren i algebra-kursen. Här får vi ett avstäm-
ningsmöte enligt filosofin för Management by Means för 
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hur kursens stoff tas emot och var eventuella svårigheter 
ligger. Workshopledarna får också input från läraren om 
vad som han uppfattat varit svårt på föreläsningar och 
övningar.  
 
Vi kommer i fortsättningen att arbeta ännu mer med före-

byggande åtgärder och framför allt inte vänta tills problemen 
har uppstått innan vi gör något. Kan vi förbättra något, om så 
bara något litet, ska vi göra det. 
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