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Abstrakt— Samverkan mellan studentgrupper med 

ämnesöverskridande kurser är ett bra sätt att effektivisera våra 
utbildningar men också att få ökad inlärning inom egna 
kompetensområden (win-win). Försöksplanering och analys av 
experiment har existerat som en kurs på avancerad nivå vid 
Kemi- och Biotekniksinstitutionen under lång tid med fokus på 
kemitekniska problemställningar. Effektiv och rationell 
försöksplanering och analys av experiment har dock en generell 
teoretisk grund som har applikationer inom vitt skilda branscher 
och områden. Inom den befintliga kursen genomförs ett 
problembaserat projekt där först optimering i en pilotskale-
anläggning sker med korrekt designade försök och analys av data 
och därefter optimering av en fullskalig kemisk process-
anläggning. Detta projekt har varit mycket framgångsrikt och 
populärt hos studenterna (Bioteknik och Kemiteknik) men skulle 
med medverkande studenter från andra områden upplevas som 
lite vid sidan av deras kompetenser. Med en breddning av 
projektkursen så att även optimering av motorrigg ingår kan 
man göra denna kurs mycket mer attraktiv för studenter från 
andra utbildningar som Maskinteknik och därmed bredda 
kursen. Effekten av en sådan breddning blir flerdimensionell i 
termer av mer heterogena studentgrupper (i detta fall mycket 
positivt) men också att studenter från maskinområdet kan 
tillgodogöra sig ämnet på ett mer attraktivt sätt. 

I. PROJEKTUPPLÄGG 
rojektet är upplagt som problembaserat just för att 
situationen i verkligheten (industri och verklighetsnära) i 

många fall är av denna art, dvs lite av svarta lådor där man 
hanterar en stor mängd information och ett stort antal (kända 
och okända) variabler med samvariation. Dessutom är 
problemställningen öppen (verklighetstroget), det finns ingen 
korrekt och enkel lösning på optimeringsproblemet. I kursen 
prövar studenterna sig fram i den experimentella världen och 
serveras med tiden faktisk kunskap i form av föreläsningar och 
övningar (alternativt tillgodogör sig detta genom kursböcker) 
på vägen till examination. 

Detta utvecklingsprojekt beskriver hur PBL-projektet 
förbättras genom införandet av ett modernt interface och med 
en industriell tillämpning riktad mot fordonsindustrin som 
modellsystem, dvs en utvidgning av befintligt projekt mot 
motortest-effektivitet-emissioner, vilket direkt skulle motivera 
studenter från andra mastersprogram att välja kursen. 
Studenten ska under kursens gång lära sig att använda 
försöksplanering men också få information om vilka 
parametrar som är viktiga för att optimera en motor på bästa 
sätt.  
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II. FRÅGESTÄLLNINGAR ATT DISKUTERA UNDER 
ROUNDTABLESESSIONEN 

• Hur får man ingenjörsstudenterna motiverade och 
engagerade i PBL projektet - minskar frustration när 
PBL introduceras för första gången? 

 
• Erfarenheter av att samordna föreläsningar och andra 

lärmoment för att effektivt synkronisera med PBL-
aktivitet. 

 
• Måste/bör hela kursen vara PBL-baserad eller finns det 

fördel av en mix av lärmoment? 
 
• I vilka typer av kurser är PBL (o)lämpligt? 
 
• . . . 
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