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Sammanfattning—Projektarbeten har blivit vanligt 

förekommande moment i kurser inom ingenjörsutbildning. Det 
är därför viktigt att analysera hur planering och genomförande 
av en projektkurs kan göras för att på bästa sätt stödja 
studenternas inlärning. Finns det kanske några generella 
framgångsfaktorer att ta hänsyn till? Detta kommer att 
diskuteras med utgångspunkt från en projektkurs i 
produktutveckling vid högskoleingenjörsprogrammet i 
maskinteknik vid Uppsala Universitet. Fokus förutom 
projektarbete kommer att vara produktutveckling. Hur tränar 
man studenterna på bästa sätt för att bli duktiga 
produktutvecklare?  
 
 

I. BAKGRUND 

et finns många kritiker som hävdar att 
ingenjörsutbildningen har blivit mer teoretisk på 

bekostnad av minskad praktik. Ferguson trycker mycket på att 
ingenjörer måste kunna kommunicera visuellt och menar att 
den typen av färdigheter stöds av praktiska moment [1]. Det 
finns många fördelar med förmåga att tänka och kommunicera 
i bilder. Viktigast är kanske att det stödjer kreativt tänkande 
samt skapar förutsättningar för djupinlärning. 
Detta papper kommer att beskriva och analysera hur en kurs 
vid en ingenjörsutbildning kan designas för att träna 
studenterna i praktiskt problemlösning, med stora inslag av 
visuell kommunikation. Kursen ifråga är den avslutande 
kursen mot produktutveckling vid högskoleingenjörs-
programmet i maskinteknik. Begreppet produktutvecklare är 
relativt nytt och kanske inte entydigt definierat. Det är 
fortfarande väldigt vanligt förekommande att begreppet 
konstruktör används, speciellt inom industrin. Kursen vid 
maskinprogrammet hette också tidigare Konstruktion II. Idag 
heter den Produktutveckling II. Den ursprungliga kursen var 
innan förändringen en traditionellt upplagd kurs med 
föreläsningar av teoriinnehållet och en avslutande tentamen. 
Kursen innehöll ett projekt och studenterna skulle välja 
uppgift själva. Ett antal löst skrivna projektförslag fanns att 
välja på. T.ex. automatisk växel för cykel, möbelbeslag, 
inbrottsskydd för villor. Eftersom det både rådde resurs- och 
kompetensbrist köptes kursen in vilket gav dålig kontinuitet 
och i stort sett också en avsaknad av kursutveckling. 
Det fanns alltså en hel del parametrar som talade mot kursen, 
och studenternas kritik var tydlig. Innehållsmässigt ansåg de 
flesta att kursen var bra, men själva genomförandet var 
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otillfredsställande. Projektuppgifterna var för löst och otydligt 
definierade och det ställdes inga tydliga krav på vad 
studenterna skulle prestera. Avsaknad av röd tråd påpekades 
också från en del studenter. Ett annat systemfel i kursen var 
den avslutande tentamen som bara hade teoretiska frågor. För 
att bedöma en students färdigheter som produktutvecklare 
måste även examinationen innehålla praktiska moment. 
Undertecknad erbjöd sig att ta över kursansvaret år 2002 men 
ställde då också kravet att det skulle behövas resurser för att 
köpa in stöd, i första hand kompetens från industrin. I detta 
skede fanns inga välformulerade kursmål i lärandetermer, men 
eftersom ansvarig lärare haft en bakgrund som mekanisk 
konstruktör i industrin var ändå visionen klar. Kursen skulle 
ge studenterna träning i att jobba som produkt-
utvecklare/konstruktörer. För att kunna lyckas med den 
föresatsen krävdes mer ändamålsenliga projektuppgifter. 
Kursen behövde även förbättras på åtskilliga fler punkter, så 
det var naturligt att bygga om kursupplägget från grunden. 

 

II. KURSUPPLÄGGET 

Kurslitteraturen valdes till densamma, Total design av S. 
Pugh. Boken beskriver produktutvecklingsprocessen samt 
presenterar en hel del generiska verktyg som kan utnyttjas i 
samband med produktutveckling. Den förändring som gjordes 
var att byta ut tentamen vid kursens slut och istället examinera 
teorin genom fyra duggor. Varvat med duggorna hölls också 
ett antal gästföreläsningar, totalt sex stycken. Allt detta var 
avslutat efter ca 4 veckor. De avslutande 4-5 veckorna skulle 
ägnas åt projektarbetet 

För att kunna skapa en tydlig industrianknytning inleddes 
ett samarbete med konsultbolaget Epsilon Innovation AB. 
Kontaktpersonen hos dem, Erik Treskog, kom att spela en 
mycket viktigt roll för kursens utveckling. Epsilon utvecklade 
ett föreläsningspaket som introducera studenterna för 
industriell produktutveckling. Utöver det skulle också 
ändamålsenliga projektuppgifter definieras. Det första året 
definierades två projekt, styrdon och sårläkare. Projekten var 
hämtade från företaget Epsilon Innovations verksamhet. Det 
var två av deras tidigare projektuppdrag som blev 
utgångspunkten för två studentprojekt. För varje projekt 
skrevs en användarkravspecifikation. Användarkrav-
specifikationen (innehåller samtliga krav för en produkt: 
kundkrav, lagkrav, etc.) var i stort sett fullständig och väldigt 
snarlik den användarkravspecifikation som använts i samband 
med den industriella utvecklingen av produkterna tidigare. 
Produkterna som skulle utvecklas var mekatroniska (innehöll 
både mekanik, elektronik och mjukvara) och därtill relativt 
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komplexa. Maskinstudenternas uppgift avgränsades till de 
mekaniska lösningarna och slutmålet för deras projekt var att 
de skulle ta fram en digital prototyp. Med detta avsågs en 
komplett sammanställning av produkten i CAD och 
tillhörande dokumentation. Utöver CAD-filer skulle 
fullständiga ritningar, produktkravspecifikation och 
testspecifikation tas fram.  
 

III. KURSENS PROJEKTARBETE 

A. Genomförande 

Ett viktigt kriterium i samband med kursens utveckling var 
att både projektuppgifterna och deras genomförande skulle ha 
en stark industrianknytning. När Epsilon driver 
produktutvecklingsprojekt utnyttjar de en styrgrupp där 
representanter från ledning och/eller kunden finns 
representerad. Styrgruppen för studenternas projekt blev 
kursansvarig och teknikkonsulten, Erik Treskog, från Epsilon. 
Projekten initierades av att Erik gick igenom 
projektuppgifterna. Studenterna fick sedan 
användarkravspecifikationen för sin produkt och en 
övergripande projektinstruktion. Projektinstruktionen var en 
form av grovplanering för studenterna. Där framgick när 
styrgruppsmöten skulle hållas och vad som krävdes av dem 
inför varje möte. Totalt hölls fyra styrgruppsmöten på 
veckobasis. 

Kursansvarig och teknikkonsulten träffade projektgrupperna 
fyra gånger under projektets gång. Längden på ett 
styrgruppsmöte brukar vara ca 40 minuter. Ett möte inleds 
med att studenterna (projektgruppen) presenterar en 
nulägesrapport över projektet. De visar, helst med utskrivna 
bilder/ritningar, de konstruktionslösningar de tagit fram. 
Styrgruppen (kursansvarig och teknikkonsulten) får i detta 
sammanhang lite dubbla roller. Dels fungerar de som 
beställare/kund till projektet, men också som lärare stöd åt 
studenterna.  

Det är en ganska svår balansgång att handleda PU-projekt. 
Hur mycket ska man hjälpa studenterna och hur mycket ska 
man tvinga dem att jobba självständigt? Det är visserligen 
plågsamt, men också väldigt lärorikt, att på egen hand utforska 
olika lösningar. Men en snäv tidsplan för projektet kräver att 
studenterna både får styrning och tillräckligt med hjälp. Utan 
det skulle projekten fallera i mer eller mindre utsträckning.  

 

B. Gruppindelning 

I huvudsak har två olika metoder för gruppindelning 
använts. Antingen får studenterna själva sätta ihop grupperna 
eller så sätter kursansvarig ihop grupperna. Båda metoderna 
har sina för- och nackdelar. Kursansvarig har genom tidigare 
kurser en ganska god bild över studenternas förmåga och kan 
på så sätt balansera grupperna, i den meningen att minst en 
"duktig" konstruktör placeras i varje grupp. Baksidan av 
myntet kan vara att om det blir allt för stor spridning i förmåga 
hos studenterna kan några åka snålskjuts på andras prestation 
och/eller att motivationen för de högpresterande i gruppen 

sjunker, då de inte accepterar att dra lasset för de svaga. 
Gruppstorleken för projekten är förstås också en viktig 
parameter. Den har varierat mellan 4-6 studenter/grupp. Det är 
dock att föredra grupper om fyra studenter för att i större 
utsträckning "tvinga" samtliga i gruppen att ta ansvar och 
prestera. Produkterna som tas fram består ofta av 3-5 olika 
moduler, vilket också talar för gruppstorlekar på 4-5 studenter. 

C. Redovisning 

Vid det sista kurstillfället redovisar varje studentgrupp sitt 
projekt. Presentationen riktar sig till övriga studenter och 
omfattningen är ca 20 minuter. Fokus är den slutgiltiga 
konstruktionslösningen som visas med bilder och animationer. 
Kursansvarig gör sedan en snabb genomgång av 
konstruktionslösningarna från tidigare års studentprojekt. 
Eftersom kursen getts i många år blir det bara ett litet axplock, 
men det är ändå både lärorikt och intressant för studenterna att 
få något att jämföra med. Den stora finalen blir när 
teknikkonsulten får ordet och plockar fram fysiska prototyper 
av de produkter som blivit resultat av de industriella projekten. 
Studenterna får avslutningsvis möjlighet att känna på och 
skruva lite med de produkter de blivit satta att utveckla. 

IV. EXAMINATION OCH BETYGSÄTTNING 

Projektet och teorin utgjorde två delkurser och båda 
betygsattes enligt skalan 3,4,5. När slutbetyget skulle sättas 
viktades delkurserna samman och ifall medelvärdet blev 3,5 
eller 4,5 fick examinator väga in om delbetygen var ”starka” 
eller ”svaga”. Vid en revidering av kursen ändrades detta och 
nivåerna för teoribetyget togs bort. Slutbetyget blev alltså 
identiskt med betyget för projektet. Ändringen motiverades 
med att det är prestationen i samband med projektet som bäst 
mäter i vilken utsträckning studenten uppfyllt kursmålen. Ett 
viktigt lärandemål för kursen var formulerat: Lösa 
konstruktionsproblem på ett systematiskt sätt med hänsyn till 
såväl beställare som produktionstekniska förutsättningar. Och 
det kan rimligtvis bäst examineras genom praktisk 
problemlösning. 

Att betygsätta projektuppgifter i grupp är definitivt ingen 
enkel sak. Gruppens prestation bedöms i huvudsak efter 
projektets resultat, konstruktionslösningen. Men hänsyn tas 
också till hur självständigt gruppen jobbat. De individuella 
insatserna bedöms utifrån studenternas prestation i samband 
med styrgruppsmötena. Genom att studenterna får redogöra 
för sina konstruktionslösningar fortlöpande får kursansvarig 
en ganska bra bild av personens känsla för mekanisk 
konstruktion. Något som dock är svårare att bedöma är hur 
tungt lass respektive gruppmedlem drar i projektet. För att 
göra betygssättningen mer rättssäker infördes efter några år 
två nya moment, individuellt konceptmöte och kollegial 
utvärdering. Vid det individuella konceptmötet skall varje 
student presentera ett konceptförslag på produktens 
formgivning samt ett för den mekaniska huvudfunktionen. I 
den kollegiala utvärderingen betygsätter studenterna sin egen 
och de andra gruppmedlemmarnas prestation enligt tre 
kriterier, konceptkonstruktion, detaljkonstruktion och 
arbetsinsats.  



3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet, 
30 november – 1 december 2011 

 

V. SLUTSATSER 

Kursen har i sin nya utformning getts hela tio gånger och 
studenterna har fr.o.m första året varit mycket nöjda med 
kursen och rankar den som en av de bästa vid programmet. De 
är också ganska eniga om vad som är kursens styrkor. 
Realistiska och utmanande projektuppgifter stimulerar 
studenterna att arbeta hårt. Detta förstärks ytterligare av att en 
aktör från industrin, teknikkonsulten, är med och handleder 
projekten. Något som också är mycket uppskattat är den 
feedback de får på slutet när de får se andra studenters 
lösningar och fungerande produkter, som de kan jämföra mot 
sina egna lösningar. Nöjda studenter är en sak, men hur 
mycket har de lärt sig? Det översta steget i Blooms taxonomi, 
enligt den reviderade modellen, brukar beskrivas som, att 
kunna producera, planera och generera något nytt [2]. Att 
genomföra ett produktutvecklingsprojekt från en specifikation 
till digital prototyp ställer åtskilliga krav på studenterna som 
ligger helt i linje med kraven på att producera något nytt. De 
måste utnyttja sin kreativitet för att generera olika 
lösningsförslag. De måste också, i många avseenden, använda 
kunskaper från många olika områden för att lösa problem samt 
för att optimera konstruktionen. Men det kanske allra 
viktigaste är att studenterna verkligen får känna på hur det är 
att jobba som ingenjörer. 

TILLKÄNNAGIVANDEN 

En projektkurs i samarbete med industrin kräver 
engagemang från både akademin och industrin. Erik Treskog, 
VD Epsilon Utvecklingscentrum Mälardalen AB, har varit ett 
ovärderligt stöd under alla dessa år. Det har varit en stor 
förmån att få arbete med dig.  
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