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Abstrakt— KTH var år 2000 en av grundarna till CDIO-

initiativet för utveckling av ingenjörsutbildning, tillsammans 
med Chalmers, Linköpings universitet och MIT. Den metodik 
som utvecklades inom CDIO-initiativet tillämpades först på 
civilingenjörsprogrammet Farkostteknik. Resultatet får anses 
mycket lyckat, och KTH har nu beslutat att tillämpa CDIO-
modellen för program- och kursutveckling på samtliga program. 
Förutsättningarna, både på det nationella planet och lokalt på 
KTH, har ändrats betydligt sedan 2000. Artikeln visar hur vi nu 
inför arbetet anpassar och uppdaterar CDIO-modellen de nya 
förutsättningarna och för att passa alla utbildningsprogram. 

I. BAKGRUND 

DIO-MODELLEN [1] består av en uppsättning principer och 
metoder för att utveckla ingenjörsutbildning. Den centrala 

idén är att planera utbildningsprogram för att stödja studen-
ternas utveckling av ingenjörsfärdigheter genom systematisk 
integrering av färdighetsträning i programmets kurser. 

Farkostteknikprogrammet utgjorde KTHs pilot i CDIO-
initiativet från cirka år 2000, och utvecklingen av programmet 
får anses lyckad. Bland annat fick programmet beröm i 
Högskoleverkets utvärdering av civilingenjörsprogram 2005 
[2], och det har belönats med utmärkelsen Framstående 
utbildningsmiljö. Idag är programmet i en fas med fokus på 
ständiga förbättringar [3].  

Nu fattar KTH beslutet [4] att utveckla samtliga 
utbildningsprogram med stöd av den metodik som utvecklats 
inom CDIO-initiativet. Syftet är att säkerställa att ingenjörs-
programmen uppfyller de mål som speglar arbetsgivarnas och 
samhällets behov, samtidigt som även utbildningens form 
stimulerar studenternas motivation och studieframgång. 
Samtliga program ska tydligt dokumentera hur de uppfyller 
den nya examensordningens [5] tydligt ökade ambitioner för 
professionella ingenjörsfärdigheter, genom att varje kurs i 
programmet tilldelas ett väl definierat delansvar för utveckling 
av studenternas ingenjörsfärdigheter. Ansvarsfördelningen 
dokumenteras i en s k designmatris [6]. Figur 1 visar en 
principskiss för en designmatris. 

Programmets lärare ges stöd för kursutveckling så att kurs-
målen kan omsättas i stimulerande läraktiviteter och 
meningsfull examination. Intentionen med kursutvecklingen är 
samtidigt att öka genomströmningen genom väl genomtänkta 
pedagogiska upplägg som stödjer studenterna till kontinuerliga 
och ändamålsenliga studier. 

Figur 1. Integrering av examensmålen genom programmens kurser, med  
systematisk progression. Figuren visar endast några av färdighetsmålen som 
schematiskt exempel. 

 
Inför detta arbete konstaterar vi att CDIO-modellen bör 

anpassas, dels för att passa alla KTHs utbildningsprogram, 
dels för att passa de förutsättningar som råder nu, och som 
skiljer sig ganska mycket jämfört från de som rådde vid den 
ursprungliga utvecklingen av Farkostteknikprogrammet. 

II. NYA FÖRUTSÄTTNINGAR  PÅ NATIONELL OCH LOKAL NIVÅ 

Landskapet för högre utbildning har utvecklats snabbt det 
senaste decenniet, både internationellt, nationellt och lokalt på 
KTH. Internationellt har  Bolognasamarbetet [7] drivit på för 
ökat fokus på anställningsbarhet, och ökad tydlighet i 
beskrivningen av utbildningen, t ex i kursmål. På det 
nationella planet har behörighetsgivande högskolepedagogisk 
utbildning införts för högskolans lärare. Utbildningsmiljön 
lokalt på KTH har sammantaget blivit betydligt gynnsammare 
för programutveckling med CDIO-modellen jämfört med för 
nio år sedan. Förändringarna redovisas här kronologiskt. 

A. CDIO är beprövat på KTH och internationellt 

År 2000 var CDIO en helt oprövad idé och arbetet 
genomfördes av personer med begränsad erfarenhet av 
liknande projekt. I efterhand kan vi se att kompetens-
uppbyggnaden i sig blev ett minst lika viktigt resultat för KTH 
som själva utvecklingen av Farkostteknikprogrammet och dess 
kurser. Idag finns det på KTH ett stort antal lärare och 
resurspersoner som väl behärskar vad som nu är en genom-
tänkt och testad metodik, och ledningen har förtroende för 
modellen, givet de tidigare positiva resultaten.  

Metodiken och detaljerna i implementeringen skapades i en 
internationell gemenskap med personer från andra lärosäten, 
parallellt med respektive lärosätes lokala program- och 
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kursutveckling. CDIO-initiativet, som bildades av de fyra 
grundande universiteten (Chalmers, KTH, Linköpings 
universitet och MIT), består idag av mer än 50 deltagande 
lärosäten över hela världen [8]. Aktiviteterna består av årliga 
konferenser och ett livligt utbyte av erfarenheter.  

B. Hundratals KTH-lärare har högskolepedagogisk 
utbildning 

Från 2003 infördes i Högskoleförordningen kravet på 
genomgången högskolepedagogisk utbildning för behörighet 
som lektor, och på KTH infördes den lokala regeln att sådan 
utbildning skulle omfatta 10 veckor. Sedan kravet infördes har 
den högskolepedagogiska utbildningen på KTH ökat från cirka 
48 deltagarveckor (24 lärare läste en frivillig tvåveckorskurs), 
till att nu omfatta över 700 deltagarveckor om året.  

KTH Learning Lab, vars pedagogiska utvecklare utgjorde 
pedagogiskt kompetensstöd vid utvecklingen av Farkost-
teknikprogrammet, använde sina erfarenheter därifrån för att 
skapa kursen LH201V Lärande och undervisning, 7,5 hp, som 
är den första grundkursen för lärare i det utbud som tillkommit 
för att tillgodose behörighetskravet. Denna kurs tillkom 
uttryckligen efter principen: “Vad vi önskade att alla lärare 
kunnat om kursutveckling när vi genomförde CDIO”. 
Upplägget stödjer deltagaren i att själv utveckla en kurs som 
han/hon undervisar i, enligt modellen målsamverkan, 
constructive alignment [9], som visas förenklat i Figur 2.  

Enbart på LH201V Lärande och undervisning har totalt 400 
lärare examinerats under åren 2004-2009 och vi förutser att 
denna ökade lärarkompetens utgör en gynnsam förutsättning 
för dagens CDIO-genomförande. 

 

 
Figur 2. Målsamverkande kursutveckling (constructive alignment). 

 

C. Ny examensordning höjer ambitionerna för ingenjörs-
färdigheter och bekräftar CDIOs intentioner 

I den nya högskoleförordningen som trädde i kraft 1 juli 
2007 ges nya examensmål för samtliga examina. Speciellt för 
yrkesexamina, som civilingenjör och högskoleingenjör, är 
målen för arbetslivsrelevanta färdigheter och förmågor 
betydligt mer ambitiöst uttryckta än tidigare, och detta gäller 
också i hög grad för generella examina (kandidat och master). 
De nya examensmålen baseras uppenbart på samma 
intentioner som CDIO (det ryktas att de som formulerade 

målen för ingenjörsexamina tog intryck av CDIO). Detta tar 
KTH som bekräftelse att vi redan slagit in på rätt väg och det 
är ett starkt skäl att även fortsatt välja CDIO som verktyg för 
att utveckla utbildningen. Vi bedömer också att de nya 
examensmålen för ingenjörsutbildningarna kan bearbetas och 
specificeras så att de fungerar att använda som grund för 
programutvecklingen. 

D. Kursplaner innehåller lärandemål på formen intended 
learning outcomes 

En annan nyhet i Högskoleförordningen  var kravet att 
kursplaner från 1 juli 2007 ska innehålla lärandemål på formen 
learning outcomes (förväntade studieresultat). Sex år tidigare, 
när vi ursprungligen skulle genomföra CDIO på Farkost-
teknikprogrammet var denna form av målskrivning närmast 
okänd på KTH. Eftersom CDIO bygger på att varje kurs i 
programmet skall tilldelas ett väl definierat delansvar 
gentemot examensmålen, hade vi ett uttalat behov av att kunna 
dokumentera detta ansvar explicit. Vi beslutade oss därför 
redan 2001 för att formulera resultatbaserade mål, skrivna på 
formen intended learning outcomes, se t ex [9]. Ett starkt 
bakomliggande motiv till det valet var också att vi ville 
introducera målsamverkan som kursutvecklingsmodell. 
Arbetssättet med lärandemål och målsamverkan spreds i stor 
skala på KTH, först genom arbetet med Farkostteknik, sedan 
även genom kursen LH201V Lärande och undervisning.  

När reformen med lärandemål aviserades inför 1 juli 2007 
hade KTH stor nytta av att många lärare redan var bekanta 
med lärandemål och genom att det kopplades till constructive 
alignment hade de flesta också erfarit den praktiska nyttan och 
meningsfullheten i att formulera dessa. Vid dagens CDIO-
reform behöver vi alltså inte börja med att introducera dessa 
grundläggande metoder. Idag har samtliga kurser på KTH 
redan kursplaner med sådana mål, och metoden är känd bland 
de flesta lärare, och vi kan starta från ett bättre utgångsläge 
och bygga på det arbete som redan gjorts. 

E. Nytt utvärderingssystem 

Hösten 2009 presenterade Högskoleverket ett nytt system 
[10] för utvärdering av högre utbildning. Bland annat 
innehåller förslaget en indikator med fokus på utbildning i 
målsamverkan (Högskoleverket kallar det lärcentrerad 
undervisning) och progression, samt utbildningens använd-
barhet för arbetsmarknaden. Hade inte CDIO-modellen funnits 
hade vi varit tvungna att uppfinna den nu. Vår bedömning är 
att ett utbildningsprogram som har genomfört och 
dokumenterat sin utveckling enligt CDIO-modellen bör ligga 
fördelaktigt till i förhållande till denna indikator.  

Ingenjörsutbildningarna står på tur att utvärderas år 2012, 
och det finns även ett tryck på politisk nivå (om än omstritt) 
att koppla en del av resursfördelningen till utvärderings-
resultaten. Utvärderingen ger oss därmed en värdefull extern 
drivkraft, och den ger oss dessutom en deadline. Det arbete 
som startas nu kommer 2012 att vara färdigplanerat och till en 
betydande del också implementerat i utbildningen. Vår avsikt 
med arbetet är naturligtvis främst att utveckla bättre program, 
med bättre genomströmning och bättre kvalitet på kunskaper 
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och färdigheter hos våra blivande ingenjörer. Men det kan ge 
oss ytterigare stimulans i denna satsning, att KTH kan få 
erkännande för arbetet inom den nationella utvärderingen. 

III. ANPASSNING AV CDIO-MODELLEN 

Som en konsekvens av dessa förändrade förutsättningar 
anpassar och uppdaterar vi nu CDIO-modellen. Vi gör även 
anpassningar för att göra CDIO mer generellt accepterat, med 
tanke på att samtliga KTHs utbildningsprogram nu berörs.  

A. Vi utgår ifrån examensmålen 

I starten av CDIO-initiativet  utvecklades ett måldokument 
kallat CDIO Syllabus [11], som utgångspunkt för program-
utvecklingen. Till skillnad från den första gången kan vi nu 
utgå från examensmålen för respektive examen. Den nya 
examensordningen uttrycker samma intentioner kring 
ingenjörsutbildning, och den täcker det mesta av innehållet i 
CDIO Syllabus [12]. Möjligheten att lägga till mål lokalt i 
examina finns alltid, så om vi identifierar luckor av betydelse 
kan de avhjälpas. Avsikten med att koppla program-
utvecklingen till den nationella examensordningen är framför 
allt att programmens lärare ska se att CDIO-utvecklingen inte 
ligger vid sidan av vårt ordinarie uppdrag, eller innebär 
dubbelarbete i förhållande till den nationella utvärderingen. 

En stor skillnad mellan CDIO Syllabus och examensmålen 
är dock detaljeringsgraden. Även det längsta examensmålet, 
för civilingenjör, kan faktiskt klämmas ihop på en sida. 
Examensmålen är komplexa och mångfacetterade. Målet för 
kommunikationsfärdighet lyder “(För civilingenjörsexamen 
ska studenten) visa förmåga att i såväl nationella som 
internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog 
med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina 
slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till 
grund för dessa”. Som kontrast är CDIO Syllabus i sin längsta 
version på tolv sidor och utgörs av långa listor på enskilda 
aspekter av färdigheter (även om den korta versionen alltid har 
varit den mest använda på KTH). Vi anser att CDIO Syllabus 
långa listor kan ha ett användningsområde som inspiration vid 
utvecklingen av läraktiviteter och examination. Däremot kan 
kopplingen mellan programmets och kursernas mål med fördel 
planeras med lite bredare penseldrag [13]. Vi kommer att 
bryta ner vissa av examensmålen en aning, men bara så 
mycket som behövs för att underlätta specificeringen av 
kursernas ansvar, och progressionen dem emellan. 

B. Vi skapar en terminologi som är mer generell för alla 
utbildningsprogram 

CDIOs idéer och metodik är till största delen spridda och 
accepterade som generella på KTH, inte minst genom kursen 
LH201V Lärande och undervisning och det arbete som gjordes 
med lärandemål inför höstterminen 2007. Givet att vi nu 
använder examensmålen som utgångspunkt kan acceptansen 
öka ännu mer. Men, trots att vi inom CDIO-initiativet försökt 
använda terminologi som ska kännas inkluderande för 
program inom samtliga teknikområden, finns ett par centrala 
begrepp inom CDIO som visat sig kunna skapa avstånd.  

Speciellt gäller det frasen conceive-design-implement-

operate, som använts inom CDIO för att beskriva vad 
ingenjörer gör, och som till och med ligger bakom akronymen 
som givit initiativet dess namn. Det har tidigare visats [14] att 
uttrycket har låg ‘face validity’ hos många svenska program-
ansvariga, som tycker att språket känns främmande och att 
uttrycket speglar antaganden om ingenjörsrollen som inte helt 
gäller inom alla program. KTHs deklaration om utbildningens 
sammanhang kommer därför att hänvisa till vårt uppdrag att 
utbilda för ingenjörers yrkesverksamhet i enlighet med 
samhällets och arbetsgivarnas behov, och uttryckas med ord 
som alla program kan ställa sig bakom – men intentionen är 
fortfarande densamma som i CDIOs första princip [15].  

Det andra problematiska begreppet är så kallade design-
bygg-kurser, som utgör ett viktigt inslag i CDIO-modellen. 
Kursernas intention är att ge studenterna erfarenheter av 
projekt som liknar vad yrkesverksamma ingenjörer gör inom 
det aktuella området, där de får integrera och tillämpa kunskap 
från ett flertal tidigare kurser, träna de mest komplexa 
ingenjörsfärdigheterna som kommunikation och lagarbete, 
samt träna sin bedömningsförmåga. Inom program som 
Farkostteknik har studentprojekten naturligt nog oftast handlat 
om att konstruera och bygga någonting, t ex en ljuddämpare, 
ett fordon, en farkost – och vi har inom CDIO-initiativet tyvärr 
låtit detta ge upphov till hur vi benämner dessa kurser. När 
man har velat överföra design-bygg-kurser till andra 
discipliner har man ibland uppfattat kurserna i ett alltför snävt 
perspektiv. Man har låst sig vid att det måste byggas 
någonting, och därför försökt översätta själva artefakten till 
det egna ämnesområdet, vilket ofta blivit konstlat (“ska de 
bygga en molekyl?”). Vi vill framhålla att lösningen är att i 
stället överföra intentionerna och lärandemålen till 
utbildningsprogrammets område. Sådana läraktiviteter kan 
skapas för alla program, och vi räknar med att kunna stödja 
samtliga KTHs utbildningsprogram att utforma väl 
genomtänkta kurser av detta slag, men under ett mer generellt 
namn. 

IV. FÖRESLAGEN PROCESS OCH ORGANISATION 

Projektet startar med att fokusera på grundnivå, dvs 
högskoleingenjörsprogrammen och de första tre åren i 
civilingenjörs- och arkitektprogrammen. Detta läsår tillsätts en 
central projektgrupp som består av en handfull lärare som 
knyts till projektet på deltid, resurspersoner från KTH 
Learning Lab, samt representanter för studentkåren och 
högskolans ledning. Gruppens uppgift är att driva processer 
som stödjer de programansvariga att genomlysa programmets 
struktur, och genom överenskommelser med kursansvariga 
komma fram till ett explicit ansvar för varje kurs gentemot 
examensmålen. Speciellt fokus fäster vi vid studenternas 
möjligheter att utveckla de viktigaste ingenjörsfärdigheterna i 
en genomtänkt progression i programmet. Kompetens-
utveckling och stöd till lärare för att utveckla sina kurser 
kommer att erbjudas i flera olika former under flera år 
framöver. Från hösten 2011 startar samma process för att gå 
igenom programmen på avancerad nivå, dvs masterprogram 
och de två sista åren på civilingenjörs- och arkitekt-
programmen.  
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V. SLUTORD 

KTH planerar att använda den metodik som utvecklats inom 
CDIO-initiativet för att utveckla samtliga program. Skälet till 
att välja CDIO-modellen är att den är beprövad och 
välfungerande, och den är i samklang med samtliga våra 
intressenters behov och krav, inklusive den nationella 
examensordningen och utvärderingen. Ett annat viktigt skäl 
till att välja CDIO-modellen är att den är öppen, och kan 
modifieras och anpassas för att passa det enskilda lärosätets 
behov och situation – vilket vi också kommer att göra.  

Vi planerar också att öppet dela med oss både av de 
metoder och instrument vi använder, liksom av våra resultat, 
dels via både CDIO- och Utvecklingskonferensen, samt via 
vår egen hemsida, och vi välkomnar varmt alla som vill hämta 
inspiration till eget utvecklingsarbete. 

VI. TILLKÄNNAGIVANDEN 

En tidigare version av denna artikel presenterades i juni 
2009 på den femte internationella CDIO-konferensen i 
Singapore. 

Vi är tacksamma för det stöd som Knut och Alice 
Wallenbergsstiftelsen gav CDIO-initiativet på KTH under 
åren 2002-2005. 
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