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Sammanfattning—Med utgångspunkt i datorlaborationens 

förmåga att stödja aktivt erfarenhetsbaserat lärande, Kolb 
(1984), diskuterar vi i denna artikel utformningen av en ny 
laborationsserie i händelsestyrd simulering för en kurs i 
operationsanalys vid LTH. Syftet är att de nya laborationerna 
ska ge bättre förutsättningar för djupinlärning och 
sammankopplad kunskap (se [2]). Vårt angreppssätt utgår från 
ett övergripande verklighetsnära praktikfall. Detta analyseras 
genom att på ett strukturerat sätt stegvis bygga gradvis mer 
kompletta simuleringsmodeller. Erfarenheterna från första 
kursomgången där de nya laborationerna använts är mycket 
positiva, men pekar också på saker som kan förbättras. 
 

Nyckelord—Erfarenhetsbaserat lärande, djupinlärning, 
simulering, datorlaborationer, modellering, lärtrösklar. 
 

I. INLEDNING 
en här artikeln grundar sig i författarnas intresse för 
datorlaborationen som ett verktyg att åstadkomma aktivt 
erfarenhetsbaserat lärande i enlighet med [1]. Vi betraktar 

en grundkurs i operationsanalys (MIO310 Optimering och 
Simulering, som erbjuds civilingenjörsprogrammen vid LTH) 
och framför allt den kursmodul där de inledande 
datorlaborationerna i händelsestyrd (process-) simulering 
återfinns. Vårt syfte är att utveckla dessa laborationer så att de 
ger bättre förutsättningar för djupinlärning och 
sammankopplad kunskap (interconnected knowledge) i 
enlighet med [2]. Vår ambition är att åstadkomma detta genom 
en ny övergripande laborationsuppgift som beskriver en 
verklighetsnära problemsituation. Denna övergripande 
problemställning bryts sedan ner i ett antal deluppgifter som 
tydligt hänger samman och leder mot lösningen på det 
övergripande problemet. För att förankra problemställningen i 
studenternas referensram har vi valt att betrakta en 
livsmedelsaffär för vilken det finns behov av att utveckla en 
uppsättning simuleringsmodeller för analys av verksamheten.  

En nackdel med den gamla laborationsstrukturen, 
vilken består av en samling mindre problem utan direkt 
koppling till varandra, är att vissa studenter inte inser hur en 
större simuleringsmodell byggs som en syntes utav olika 
funktionaliteter. I den nya laborationsserien bygger 
studenterna stegvis en komplicerad simuleringsmodell genom 
att addera ny funktionalitet till en enkel basmodell.  Målet är 
dels att få studenterna att inse vikten av strukturerat 

 
 

modellbyggande (programmering) av större system samt att få 
dem att förstå hur olika slags funktionalitet i 
simuleringsprogrammet hänger ihop. Med denna 
undervisningsmetodik, där modelleringsaspekten är i fokus, 
menar vi att en bas för djupinriktat lärande skapas. Ett annat 
delmål är att tydliggöra för studenterna ämnesmässiga 
missuppfattningar och lärtrösklar. Vi hoppas också på sikt 
kunna reducera resursåtgången i form av handledningstid 

Den nya laborationsserien har testats för första gången i 
HT1 2009 med mycket positiva erfarenheter. Samtidigt har vi 
fått värdefull feedback på hur upplägget kan förfinas 
ytterligare till kommande kurser. 
 

II. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
De specifika lärandemålen för simuleringsavsnittet i den 

betraktade kursen är preciserade nedan. 
Kunskap och förståelse 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna använda 
metodik för händelsestyrd simulering för att analysera och 
lösa företagsekonomiska beslutsproblem. Detta innebär att: 

• förstå principerna bakom händelsestyrd simulering, 
samt vilka begränsningar och möjligheter denna teknik 
erbjuder. 

• kunna använda en kommersiell programvara (Extend) 
för att skapa en datorbaserad simuleringsmiljö för 
analys av händelsestyrda processer. 

• på ett statistiskt korrekt sätt analysera in- och utdata till 
och från simuleringsmodeller och tolka de resultat som 
modellen genererar.  

 
Färdighet och förmåga 
Efter genomgången kurs förväntas att studenten självständigt 
kan formulera, lösa och tolka simuleringsmodeller (i Extend) 

Studenten förväntas också kunna använda etablerade 
facktermer och på ett tydligt sätt kommunicera 
problemformulering, lösning och tolkning av 
simuleringsmodeller. Denna förmåga testas bl.a. genom två 
större inlämningsuppgifter som skall lösas självständigt i 
mindre studentgrupper och dokumenteras i form av utförliga 
tekniska rapporter.  

 
En viktig aspekt med datorlaborationerna är att 

introducera studenterna till programvaran Extend. Under 
laborationerna ska studenterna lära sig att bygga 
simuleringsmodeller i Extend med olika grundläggande 
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funktionalitet som är viktig att behärska för att kunna 
konstruera praktiskt användbara modeller. Introduktionen till 
Extend stöds av kurslitteraturen [3]. 

Vår utgångspunkt för omarbetningen av laborationerna 
är grundad i egen erfarenhet men är också teoretiskt förankrad 
i teorin kring erfarenhetsbaserat lärande i enlighet med [1]. Vi 
stödjer oss också på den undersökning som är gjord i [4].  

Kolbs välkända arbete har sina rötter i tidigare 
forskning som betonar vikten av aktivt lärande (learning by 
doing) t.ex. [5], [6] and [7]. De fyra faserna i Kolbs lärande 
cykel (se Figur 1) är (1) Konkret upplevelse, (2) Reflekterande 
observation, (3) Abstrakt konceptualisering, och (4) Aktivt 
experimenterande. Lärandet kan ta sin början i vilken som 
helst av de fyra faserna, men för effektivt lärande krävs enligt 
Kolb att alla faserna gås igenom och lärandecykeln sluts. 
 

 
 
Figur 1. Lärandecykeln indelad i fyra steg. Fritt översatt från 
[1]. 
 

III. UTVECKLING AV NYA LABORATIONER 
För att åstadkomma en stark koppling mellan laborationerna 
bygger studenterna i den nya laborationsserien stegvis en 
komplicerad simuleringsmodell genom att successivt addera 
ny funktionalitet till en från början starkt förenklad modell. 
Målet är dels att få studenterna att inse vikten av strukturerat 
modellbyggande av större system samt att få dem att förstå hur 
olika slags funktionalitet hänger ihop. Idén att börja med en 
enkel och lättförståelig modell för att sedan successivt bygga 
på denna modell med ytterligare funktioner och komplexitet 
har studerats av bl.a. [8], [9]. Med denna 
undervisningsmetodik är förhoppningen att en bas för 
djupinriktat lärande skapas (se [10]). Ett annat delmål är att 
tydliggöra för studenterna ämnesmässiga missuppfattningar 
och lärtrösklar. Det är även av vikt att presentera det 
pedagogiska upplägget för studenterna innan laborationerna 
görs för att öka medvetenheten om det egna lärandet (se [2]).  

Vilka lärandemål kan uppnås med den nya 
laborationsstrukturen? SOLO taxonomin i [2] består av fem 
nivåer av kognitiv komplexitet: Pre-strukturell, Uni-
strukturell, Multi-strukturell, Relationell och Utvidgad 
abstraktion. Den gamla laborationsserien kan rimligtvis uppnå 
Multi-strukturell nivå och i vissa fall Relationell nivå. Kort 
beskrivet kan en student som uppnått Multi-strukturell nivå 
beskriva och redogöra för olika delar av teorin men inte hur de 
olika delarna hänger ihop. Relationell nivå uppnås genom att 
kunna strukturera och förstå hur de olika delarna hänger ihop 

samt att kunna använda teorin i andra kända situationer. 
Utvidgad abstraktion, nås med insikten av hur nya problem 
löses med befintlig teori och med förmågan att kunna se 
luckor/utveckla befintlig teori. Med den nya 
laborationsstrukturen hoppas vi att majoriteten av studenterna 
uppnår Relationell nivå. Denna övertygelse baseras delvis på 
[8] som menar att utvecklingen av studenters konceptuella 
kunskap och förståelse kan ses som ”achieving scientific 
understanding through incremental reformulation of 
commonsense knowledge”. 
Laboration 1: 
Den första delen av laboration 1 fokuserar enbart på hur köer 
byggs upp vid två kassor i det studerade snabbköpet. Här får 
studenten prova hur köerna påverkas av olika betjäningstider. 
En lärtröskel som vi av erfarenhet vet att många studenter har 
rör hur slumpmässighet påverkar systemets prestanda. Med 
prestanda menar vi genomsnittlig kölängd, medeltid i kö, 
utnyttjandegrad, etc. [11] diskuterar olika typer av lärtrösklar 
bl.a. beskrivs s.k. Conceptually Difficult Knowledge (CDK) 
och Alien Knowledge (AK). Lärtröskeln att förstå 
slumpmässighetens effekter i ett kösystem kan beskrivas både 
som CDK och AK.  Många studenter upplever att 
sannolikhetslära och statistik är ett konceptuellt svårt ämne att 
ta till sig. En vanlig missuppfattning är t.ex. att en konstant 
betjäningstid lika med x tidsenheter ger upphov till samma 
systemprestanda som en slumpmässig betjäningstid med 
medelvärde lika med x. Problemet är att variationen av tiderna 
inte beaktas. På detta sätt kan alltså teorin strida mot 
studenternas intuition, vilket gör att teorin kan kännas 
främmande. 

I nästa delmoment av laboration 1 ökas komplexiteten 
genom att göra modellen något mer verklighetstrogen. 
Kassorna har nu egna köer samt att kunder antas välja den kö 
som är kortast för tillfället. Tanken med uppgiften är att testa 
olika modeller, jämföra dem och analysera i vilken mening 
resultatet blir bättre eller sämre. Studenterna uppmanas också 
att, under vissa antaganden, bevisa resultaten från 
simuleringen med analytiska metoder. På detta sätt tror vi att 
studenterna får en djupare förståelse för vilka antaganden som 
ligger bakom de analytiska resultaten samt hur resultaten 
kommer att påverkas då vissa förenklande antaganden ändras.  
Laboration 2: 
Laboration 2 bygger vidare på laboration 1 genom att införa 
olika kundtyper. Några frågor som bör beaktas är t.ex. hur 
kötider påverkas och om det är en god idé att prioritera vissa 
kunder. Kundtyperna delas in i två grupper; ”småhandlare” 
och ”storhandlare”, med olika ”shoppingtider” i butiken och 
olika betjäningstider i kassorna. Ur modelleringssynpunkt 
måste studenterna fundera ut hur man i simuleringsmodellen 
skapar och skiljer ut olika kundtyper. Till slut ska en 
snabbkassa för småhandlande kunder införas vilket är ett 
typiskt exempel på prioritering av kunder. Ytterligare 
komplexitet adderas genom att anta begränsad personalstyrka. 
Förhoppningen är att studenterna inser att dessa funktioner 
(multipla objekt, prioritering, begränsande resurser, etc.) är 
fundamentala byggstenar i så gott som alla produktions- och 
lagersystem. 
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IV. SLUTSATSER OCH ERFARENHETER FRÅN INFÖRANDE 
Utfallet av de nya laborationerna har undersökts genom: 
• Möte med laborationshandledare efter laborationerna 

för diskussion om kursmålen uppfyllts, hur de upplevt 
laborationstillfällena samt hur studenterna reagerat.  

• Möte med laborationshandledare efter 
inlämningsuppgifterna för diskussion om 
laborationerna verkligen har förberett studenterna på ett 
bra sätt.  

• En kort enkät om hur studenten uppfattat 
laborationerna delas ut på sista föreläsningen.  

 
Hittills har de nya laborationerna använts en 

kursomgång (HT1 2009). Efter möte med 
laborationshandledarna kan vi konstatera att själva 
laborationerna fungerat bra, men den inledande Laboration 1 
kan struktureras ännu tydligare i avgränsade steg för att 
undvika förvirring hos vissa studenter. Generellt sett har 
studenterna varit positiva till laborationerna och det faktum att 
de är centrerade kring ett greppbart verkligt fall som de kan 
relatera till. Den mest erfarne handledaren (doktorand) 
upplevde att de nya laborationerna (jämfört med de tidigare) 
underlättade handledningen av de efterföljande praktikfallen 
eftersom studenterna verkade bättre förberedda på att angripa 
dessa mer ostrukturerade problem. Enkäten som delades ut till 
studenterna gav mycket positiv feedback t.ex. ”Givande labbar 
som man faktiskt lär sig något av och förstår vad man gör”. 
Vad gäller laborationernas innehåll var i enkäten Betyget 4 på 
en 5-gradig skala (1- Mycket dåligt, 5-Mycket bra). Även 
efterföljande inlämningsuppgifter fick mycket bra betyg (4.2). 
Jämfört med tidigare år finns färre kommentarer kring hög 
arbetsbelastning och komplexitet när det gäller 
inlämningsuppgifterna. Vi tolkar detta som en positiv effekt av 
de nya laborationerna. 

Simuleringsprogram som Extend är ett kraftfullt 
verktyg för att undersöka och förstå komplexa system. Ur 
pedagogisk synvinkel finns uppenbara vinster med att använda 
sådana program i undervisningen. Genom att studenterna får 
bygga sina egna modeller, ett snabbköp i vårt fall, tvingas de 
att förstå sitt eget sätt att se på problemet och därmed lägga en 
grund för djupinriktat lärande. En annan fördel med den nya 
laborationsserien är att varje moment bygger på det som 
tidigare gjorts och även vad som skall komma. På detta sätt 
skapas ett sammanhang i lärandet vilket skapar motivation för 
studierna. Genom att börja i det förenklade för att sedan 
successivt landa i det komplexa har vi som mål att studenten 
ska nå Relationell nivå i SOLO taxonomin. Vår förhoppning 
är alltså att studenterna ska ”se skogen” trots alla träd som 
skymmer sikten. Resultaten verkar indikera att vi är på rätt 
väg. 
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