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Abstrakt – I tillämpade ingenjörsämnen är det viktigt att 

undervisningsinnehåll och pedagogisk form är anpassat till den 
verklighet som studenterna kommer ut till som färdiga 
ingenjörer. Att aktivt delta i debatter, hålla föredrag för 
näringslivet, skriva populärvetenskapliga artiklar och rapporter 
samt att genomföra uppdragsutbildning är alla bra sätt för att 
skapa kunskap om vad våra kurser ska innehålla och hur de ska 
genomföras. Uppdragsutbildningar är ett exempel där tredje 
uppgiften kan få en inverkan på det pedagogiska innehållet. Vid 
denna typ av kurser som ges till yrkesverksamma deltagare kan 
undervisningsmaterial och pedagogiska former testas och en 
direkt respons fås från deltagarna om detta är relevant eller inte 
i ”verkligheten”. Här görs en reflektion av hur en symbios kan 
skapas där den tredje uppgiften får en konkret inverkan på den 
forskning och undervisning som utförs av akademin. Exempel 
som återges är tagna inom ramen för verksamheten för 
avdelningen för Byggproduktion, Lunds Universitet. Dessa 
exempel visar på den styrka som en nära kontakt med 
näringslivet kan ge i form av input till undervisningens innehåll. 
Erfarenheter från undervisningen visar på att en nära 
verklighetsförankring i många fall gör att studenterna upplever 
ett större allvar med sitt arbete och därmed blir mer aktiva i sitt 
lärande.  
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I. INTRODUKTION 
ärnverksamheten för universitet och högskolor beskrivs 
som grundutbildning, forskning samt samverkan med det 

omgivande samhället, den så kallade tredje uppgiften. 
Högskolelagen anger att i högskolornas uppgift ska ingå att 
samverka med det omgivande samhället och informera om sin 
verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid 
högskolan kommer till nytta. Det kan dock ibland upplevas 
något diffust hur denna uppgift relateras till de konkreta 
uppgifterna avseende grundutbildning och forskning. Att 
effektivt koppla samman teori med yrkeserfarenheter kan vara 
utmanande för både studenter och lärare [1]. Den reflektion 
avseende kopplingen mellan grundutbildning och näringsliv 
som presenters här har sin utgångspunkt från ämnesområdet 
byggproduktion vid Lunds Universitet. Ämnet 
byggproduktion behandlar ledning av byggprocessen från idé 
till återbruk. Med byggprocess avses här projektering, 
byggande och förvaltning i ett helhetsperspektiv. 
Genomförandet av ett byggprojekt kräver insats av många 
olika specialister under projektering, byggande och 
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förvaltning. Centralt inom ämnet är frågan hur samverkan 
mellan de många aktörerna i byggprocessen skall organiseras 
för att få en effektiv process. Ämnet byggproduktion är till 
övervägande del tillämpat och med avseende på omvärldens 
förändringstakt även beroende av input från byggsektorn och 
näringsliv för att formulera de problem som är relevanta för 
forskning och undervisning.  

 
“The accelerating rate of technology introduction and 

adoption in our society will require individuals who can 
successfully apply and expand upon their fundamental 
knowledge of science, technology, engineering, and 
mathematics to create effective solutions to the world’s 
emerging problems.” [2] 

 
Ziming Qi [3] konstaterar i en studie att det är fullt möjligt 

att utforma och utföra industriorienterade kurser inom ramen 
för ett traditionellt ingenjörsutbildningsprogram.  Dock är en 
beskrivning av sammanhanget som en sådan kurs baseras på 
en central faktor [4], där samverkan med näringsliv och 
samhället i övrigt är en viktig komponent.  

 
Om undervisningen ligger allt för långt ifrån den verklighet 

som studenterna möter som färdiga civil- eller 
högskoleingenjörer sjunker den i värde, oberoende av hur bra 
den genomförts. Detta kan jämföras med begreppen yttre och 
inre effektivitet inom företagsekonomin. Där den yttre 
effektiviteten beskriver omvärldens bedömning av 
verksamheten (görs rätt saker) medan den inre beskriver hur 
effektivt verksamheten utförs (görs saker rätt). Ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv är det då viktigare att göra rätt 
saker än att göra saker rätt. I tillämpade ingenjörsämnen är det 
således viktigt att undervisningsinnehåll och pedagogisk form 
är anpassat till den verklighet som studenterna kommer ut till. 
Att aktivt delta i debatter, hålla föredrag för näringslivet, 
skriva populärvetenskapliga artiklar och rapporter samt att 
genomföra uppdragsutbildning blir då ett bra verktyg för att 
skapa kunskap om vad våra kurser ska innehålla och hur de 
ska genomföras.  

 

II. KUNSKAPSÖVERFÖRING MELLAN NÄRINGSLIV OCH 
UNIVERSITET 

Kunskap kan delas upp i tyst och explicit [5]. Explicit 
kunskap är det som går att få tag via allmänna kanaler såsom 
rapporter, undervisning, artiklar m.m., medan tyst kunskap är 
bunden till individen, vi kan utföra något men har svårt att 
förklara och lära ut det till någon annan. 
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“Due to constraints of covering extensive course content, 
there is often little time for engineering curricula to provide 
open-ended problem-solving experiences – where there’s no 
“right answer,” where students get frustrated and must 
reach beyond the textbook and ultimately partner with diverse 
colleagues to achieve a successful design.” [1] 

 
Frustration, förvirring, hinder, utmaningar är ord som kan 

beskriva den process som lärare går igenom när nya metoder 
och verktyg ska introduceras i undervisningen [6]. I detta 
sammanhang kanske tredje uppgiften kan hjälpa lärare att få 
feedback från näringslivet och kanske tillgång till den tysta 
kunskap som finns där och därmed en tydligare mening med 
kursinnehåll utan ”rätta svar”. Om denna process kan 
struktureras på ett bra sätt kanske det ges möjlighet att 
översätta denna tysta kunskap till en explicit kunskap som kan 
användas i undervisningen. Intentionen bör vara att få 
studenterna att associera givna scenarios med verkliga 
situationer [7]. Scenarierna i undervisningen skall ge ett 
meningsfullt sammanhang till koncept och principer som 
används i ett professionellt yrkesliv. I följande avsnitt 
diskuteras undervisnings- och utvecklingsexempel med 
utförda i samverkan med näringslivet. 

 
I ett forskningsprojekt genomfört vid avdelningen för 

Byggproduktion, Lunds Universitet med syfte att studera 
arbetsinstruktioner för byggprojekt [8] gjordes en analys av 
yrkesarbetares och tjänstemäns lärande kopplat till 
byggarbetsplatsen. Arbetet gjordes i nära samarbete med 
byggföretagen och resulterade i en omfattande databas med 
arbetsinstruktioner för en mängd olika arbetsmoment [9], samt 
ett planeringsspel som utformades i anknytning till projektet 
för att lära ut tid- och kostnadsplanering i byggprojekt. Med 
tanke på byggföretagens aktiva medverkan är detta ett bra 
exempel på kombination mellan akademisk verksamhet och 
näringslivet. Det goda utfallet har blivit att båda 
arbetsinstruktionerna och planeringsspelet idag används i 
grundutbildningen på flera universitet och högskolor.  

 
Ett annat exempel, där tredje uppgiften kan få en inverkan 

på det pedagogiska innehållet, är uppdragsutbildningar. Vid 
denna typ av kurser som ges till yrkesverksamma deltagare 
kan undervisningsmaterial och pedagogiska former testas och 
en direkt respons fås från deltagarna om detta är relevant eller 
inte i ”verkligheten”. För några år sedan identifierade 
byggherrarna i Sverige ett behov att öka beställarkompetensen 
inom byggsektorn [10]. Som ett led i detta arbete genomfördes 
en inventering av den forskning som genomfördes i Sverige 
med relation till byggherrefrågor och samlade ihop dessa 
under arbetsnamnet ”byggherren som förändringsagent”. 
Samtidigt skissades det på ett tvåårigtutbildningsprogram 
riktat mot yrkesverksamma byggherrar och som genomfördes i 
samverkan mellan Lunds Tekniska Högskola, Kungliga 
Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Universitet och 
Luleå Tekniska Universitet [11] där undervisningen syftade 
till att ligga i framkant på forskningsfronten. Flera av kurserna 
som ges inom ramen för detta program har sedan helt eller 

delvis implementerats i grundutbildningen för ingenjörer. Ett 
konkret exempel är kursen Beställarrollen som från och med 
våren 2010 ges på Lunds Tekniska Högskola som i allt 
väsentligt är likvärdig med motsvarande kurs inom 
byggeherreclass. 

 
Under våren 2009 genomfördes en kurs i företags- och 

projektekonomi för Thage Andersson Byggnads AB. Hela 
deras personal deltog, från städare till VD, och deras egen 
bokföring och redovisning användes som exempel i 
undervisningen. Detta material gavs det även tillstånd till att få 
använda i kurser inom grundutbildningen vilket medfört ett 
ypperligt tillfälle att uppdatera kursmaterialet inom detta 
område. Det har även varit en del i processen att testa 
upplägget på ny kurslitteratur inom området som tagits fram i 
samverkan med Svensk Byggtjänst [12, 13]. Utgångspunkten 
var ett det fanns ett behov i branschen för denna typ av böcker 
samtidigt som vi såg ett behov i vår verksamhet. Både bransch 
samt andra universitet och har visat intresse för dessa och 
antytt att de fyller ett eftersatt behov. 

 
I en kurs i fastighetsförvaltning har ett utförligt samarbete 

genomförts med Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF) 
som under en 10 års period ställt upp med en verklig fastighet 
i Lund som praktikfall. Praktikfallet är uppbyggd på att 
studenterna skapar sina egna förutsättningar där grunden är att 
studentgruppen är ett fastighetsbolag som ska lägga ett bud på 
fastigheten. För att göra detta måste de formulera en affärsidé 
för sitt företag samt mål med dess verksamhet. De måste 
planera för och beskriva en ombyggnad av fastigheten där de i 
princip är fria att föreslå vad de vill inom rimliga gränser. 
Detta medför att studenten i princip skapar sina egna 
förutsättningar för att lösa uppgiften, vilket gör att de får 
möjligheten att äga sin egen uppgift och därmed öka 
relevansen av att genomföra den på bra sätt.  Mycket möda har 
lagts ner på att göra praktikfallet så verklighetstroget som 
möjligt. Den befintliga tekniska och ekonomiska 
informationen för fastigheten som studenterna får från LKF är 
varken bättre eller sämre än den information de själva har, det 
vill säga den information som finns tillgänglig vid ett verkligt 
fastighetsköp. Möjligheten att ha en verklig fastighet som 
fallobjekt är ovärderlig eftersom som det både ökar relevansen 
av uppgiften samt studenternas engagemang för att genomföra 
den. En ytterligare intressant aspekt är att fastigheten i 
dagsläget är underutnyttjad och behöver byggas om, vilket 
medfört att de första åren som praktikfallet användes var LKF 
mycket intresserade av studenternas resultat. Några 
studentarbeten har även diskuterats på styrelsemöten hos LKF. 
Praktikfallsuppgiften anger ramarna för vad som skall göras 
men inom dessa ramar är det studenterna själva som skapar 
sina förutsättningar och inhämtar fakta. Grundläggande teorier 
gås igenom på föreläsningar och genom kurslitteratur, i övrigt 
är rollen som lärare att guida studenterna genom uppgiften. 
Diskussionen blir ofta på nivån att tillsammans lösa ett 
problem snarare än att berätta hur de ska göra. 
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III. SLUTSATSER 
Avslutningsvis kan konstateras att erfarenheter från 

undervisningen visar på att en nära verklighetsförankring i 
många fall gör att studenterna upplever ett större allvar med 
sitt arbete och därmed blir mer aktiva i sitt lärande. Exempel 
med god verklighetsförankring kan medföra att 
undervisningen blir mer tydligt kopplat till en framtida 
yrkesroll utan för den skull påverka det teoretiska innehållet 
eller den vetenskapliga förankringen. 
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