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Abstract 

Syftet med denna undersökning är att undersöka om korta moment inspirerade av problembaserat 

lärande under uppstarten av en längre kurs på högskolenivå kan förbättra förutsättningarna för 

lärande, inom det naturvetenskapliga ämnet och designämnet.  

För att undersöka frågeställningen genomfördes en enkätundersökning med studenter på 

Textilingenjörsprogrammet och Textildesignprogrammet på Textilhögskolan i Borås.  

Textilingenjörerna hade under inledningen av en längre kurs i Polymerteknologi ett 

introduktionsmoment där studenterna fick en konsumentprodukt tilldelad.  

Under inledningen av designprojekt hade studenterna på Textildesignprogrammet workshops där de 

arbetade individuellt eller i grupp. Uppgiften handlade om att utveckla en lösning för skyddad sömn 

vid en utsatt nödsituation eller att konstruera vävbindningar med hjälp av sin kropp.  

Enkätundersökningen visade att de flesta som deltagit i introduktionsmomentet av textil-

ingenjörerna tyckte att det kändes stimulerande att gruppen själv styrde projektets genomförande 

vilket inte riktigt alla på textildesignprogrammet höll med om. Här hade man velat ha mer 

handledning under workshopen. Textilingenjörsstudenterna uppgav i enkäten att 

introduktionsmomentet hade avgörande betydelse för intresset av hela kursen medan 

textildesignstudenterna uppgav att introduktionsmomentet inte var lika avgörande för intresset 

under den fortsatta kursen. Slutligen visade enkätundersökningen att textilingenjörerna i högre grad 

ville se mer av studentcentrerat lärande utan lärarstyrning. 

Introduktion 

Enligt Olstedt [2004] kännetecknas problembaserat lärande PBL av att studenten själv tar ansvar för 

sitt lärande genom att utföra uppgifter av problemlösande karaktär i mindre grupper. Ett specifikt 

problem eller uppgift står i fokus av ett moment inspirerat av PBL och inte en specifik 

kurslitteratur. PBL är inte enbart en undervisningsmetod utan också ett förhållningssätt till lärande, 

därför säger vi i detta arbete att vi varit inspirerade av PBL i utformningen av workshopuppgifter 

som introduktionsmoment och intresseväckare inför en längre kurs. PBL baseras på kritiskt 

tänkande genom att studenten kan ta tillvara tidigare kunskap och använda den inom ett nytt 

problemområde på ett självständigt sätt.  

En problembaserad metodik på grundskole- och högskolenivå är också användandet av ”case”, 

d.v.s. att ge studenterna verklighetsbaserade exempel där ett problem skall lösas. Case-metodiken 

avser att försätta studenten i verklighetsliknande situationer, med krav på ställningstagande och 

beslut, allt för att stimulera intresset och träna problemlösning (Tärnvik A. 2004). Casemetodiken 

har flera gemensamma inslag med PBL, fokus på problem och inte på verktyg samt att de skall öka 

inslagen av interaktivitet och studentmedverkan. Skillnader är bl.a. att grupparbete inte är 

obligatoriskt och att redovisningar och diskussioner alltid skall avsluta ett moment i ett case. 

Case metodiken är i mycket en tillämpning av de idéer som kan sammanfattas med John Dewey´s 

begrepp "Learning by doing” (Kjellen,Lundberg, Myrman 1994). Här finns kopplingar till den 

sovjetryske pedagogen Lev Vygotskij och återkopplingar till PBL. 

Att PBL-inspirerade uppgifter inom undervisning på högskola och universitet ligger rätt i tiden är 

det många som menar. Slutsatser Silén [2000] drar i sin avhandling är att den diskurs som omger 
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PBL, vilken betonar att självstyrt lärande och verklighetsanknytning av utbildning, stämmer väl 

överens med de krav som utbildningssociologer menar kommer att ställas på utbildning i ett 

postindustriellt samhälle.  

Arbetsmarknaden anpassar sig efter samhällets utveckling och behöver därför arbetskraft med nya 

kvalifikationer. PBL pedagogiken uppmuntrar till utveckling av många efterfrågade kvalitéer i 

dagens samhälle som självständighet, inre driv och vana att hantera komplexa och okända 

kunskapsområden. Ett av de mest framträdande dragen hos problembaserat lärande är att det 

erbjuder studenter metoder som hjälper dem att kunna ifrågasätta ett problems natur och undersöka 

hur det på bästa sätt kan lösas [Savin-Baden & Major, 2004].  

Kurser på programmen för textilingenjörer och textildesigners, båda i årskurs 2, inleddes med 

följande korta workshops som båda präglades av självständigt arbete: 

Workshop A  ”Mind the gap” för textildesignstudenter 

Under de tre år studenterna på kandidatprogrammet i textildesign studerar på Textilhögskolan 

förekommer det relativt ofta att de arbetar med övningar inspirerade av problembaserat lärande, de 

arbetar med komplexa verklighetsbaserade problem som inte har några rätta svar. Det förekommer 

att studenterna arbetar i grupp men ofta individuellt med en uppgift där de tar itu med problem och 

utvecklar passande lösningar. Lärarens roll i dessa projekt är ofta som handledare.  

Textildesignutbildningen som utbildar textildesigners (inte modedesigners) är uppbyggd kring 5 

längre designprojekt och slutligen ett examensarbete, varje designprojekt har ett tema. Det är 

vanligt förekommande att designprojektens teman introduceras i form av workshops där studenterna 

får en uppgift att lösa själva på kort tid, max en vecka. Designprojekt 3 för kandidatstudenterna på 

Textildesignprogrammet kandidat åk. 2 inleddes hösten 2011 med tre workshops. Temat för hela 

kursen var ”Nomad” och handlade om utvecklingen av design för ett rörligt liv. 

Instruktionerna till studenterna inför den inledande workshopen ”Mind the gap” bestod första dagen 

av en lärarledd introduktion. Studenterna presenterades en introduktionstext att arbeta utifrån, 

instruktioner för hur workshopen skulle genomföras och hur workshopens resultat skulle redovisas. 

Under knappt en vecka arbetade studenterna självständigt med workshopen för att slutligen redovisa 

resultatet under workshopens sista dag. 

Instruktioner: Beskrivning av uppgiften: utveckla en lösning för skyddad sömn tänkt för 

situationen i Rwanda eller annan nödsituation. 

Instruktioner gällande tekniker att använda sig av: virkning, stickning, knytning eller andra textila 

konstruktioner och sammanfogningstekniker 

Materialval: valfritt 

Förberedande research: valfri research  

Instruktioner inför redovisning: Studenterna skulle individuellt redovisa sin designprocess med 

skiss, foto och/eller materialexperiment. Presentera din textila lösning i en modell i valfri skala. 

Skriv också en text som förklarar vilken form av utsatthet (t.ex. ekonomisk, praktisk, emotionell 

osv.) som du arbetat med att lösa. Projektet redovisas muntligt och visuellt. 

Workshop B ”Bodyweaving” för textildesignstudenter 

Eftersom inte alla textildesignstudenter i åk 2 deltagit i workshopen ”Mind the gap” fick några av 

studenterna förhålla sig till workshopen ”Bodyweaving” när de tog ställning till 
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enkätundersökningens påståenden. Detta introduktionsmoment handlade om att förstå hur 

trådsystemen inom olika vävbindningar fungerar genom att varje student med sin kropp var en tråd 

som sammanflätades med andra trådar beroende på en vald vävbindning. Den fortsatta kursen 

handlade om vävteknik. Läraren introducerade workshopen genom att studenterna fick ”regler” för 

hur övningen skulle genomföras och ett antal vävbindningar att arbeta med. Workshopen avslutades 

efter några dagar med att studenterna illustrerade vävbindningarna genom att röra sig tillsammans 

och på så sätt foga ihop trådar så att de bands ihop till en specifik bindning. 

Workshop för textilingenjörer 

Textilhögskolan vid Högskolan i Borås har ett 4 hp moment i polymerteknologi som är en del av en 

13,5 hp kurs i textil materialteknik. Kursen ingår i textilingenjörsprogrammet som ger en 

kandidatexamen i textilteknik. Kursansvarig, som också varit kursansvarig för en fortsättningskurs 

på mastersnivå, hade erfarit att studenter som examinerats från den aktuella kursen hade betydande 

kunskapsluckor. Det fanns därför starka argument att söka förbättra lärandet.  

Under sin doktorandtid på Chalmers, i början av 90-talet, hade kursansvarig gått en kurs i 

undervisnings- och presentationsteknik där ett lärandeprojekt, utvecklat av Kenneth Wing vid 

tandläkarhögskolan i Umeå återgavs. Detta projekt som gick ut på att studenter under sin allra första 

kurs på programmet parvis tilldelades en apelsin med uppdrag att en vecka senare berätta hur 

många kärnor apelsinen innehöll, hur dessa var fördelade och om det är hälsosamt att äta en 

bestrålad apelsin. Med stöd av en introduktionsföreläsning i radiologi och säkerhetsmanualen så 

fick de därefter fri tillgång till röntgenutrustningen. Detta pedagogiska grepp rönte enorm 

uppskattning bland studenterna och förbättrade radikalt studieresultaten i kursen och intresset för 

hela programmet. 

 Momentet polymerteknologi inleddes under vårterminen 2012 med ett introduktionsmoment där 

studenterna först fick ta del av kursansvarigs pedagogiska grundsyn som i korta drag innebär att 

djuplärande sker genom att den lärande själv formulerar en fråga och därefter själv besvarar den. 

Ändå bättre blir lärandet om studenten vidareförmedlar sina rön för sina kursare.  Därefter delades 

de in i grupper om fyra, tilldelades en konsumentprodukt och fick i uppdrag att en vecka senare 

berätta för sina kursare vilket material produkten bestod av, hur den tillverkats och om det fanns 

några miljömässiga problem förknippade med produkten. Produkterna som studerades var: 

plastkasse, blodpåse, kondom, nappflaska, flaska för Brämhultsjuice och skyddsfilm till en 

smartphone. Det poängterades att handledning inte erbjöds utan de fick själva söka informationen. 

Kurslitteraturen delades också ut vid detta tillfälle.  

   

 

 

 

 

Bild 1 
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Gemensamt för workshoparna för TI (textilingenjörstudenter) och TD (textildesignstudenter) var att 

de höll på endast en kortare tid; ca en vecka. Läraren gick inledningsvis igenom uppgiften med 

studenterna och sedan fick de jobba själva eller i grupp för att slutligen presentera uppgiften under 

en gemensam presentation då de fick feedback från läraren och möjlighet att diskutera sitt eget eller 

gruppens projekt. Efter dessa workshops följde introduktioner till de efterföljande designprojekten. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om pedagogiska aptitretare i form av korta moment 

inspirerade av problembaserat lärande under uppstart av kurser på högskolenivå påverkar 

förutsättningarna för lärande under den fortsatta kursen.  

Metod 

För att få en uppfattning om värdet av studentcentrerade introduktionsmoment genomfördes en 

enkätundersökning med de båda studentgrupperna. Tyvärr hade inte ingenjörernas 

polymerteknologimoment hunnit avslutas när enkäten genomfördes. Det hade varit intressantare att 

få deras synpunkter när de erfarit helheten men då hade vi inte hunnit få med detta bidrag till 

konferensen i Trollhättan. 

Vi har också sökt uppgifter från litteraturen om PBL-inspirerade introduktionsmoment vid uppstart 

av högskolekurser.    

Litteraturstudier 

Google advanced scholar har använts med följande sökbegrepp: “PBL”, ”problem based”, ”project 

based”, “student AND (centered OR centred)” AND ”start AND up”, ”introduct*”, ”kick off”, 

“apitiz*”. 

Enkätundersökningens genomförande 

För att kunna få en samlad bild av hur studenterna uppfattat introduktionsmomenten genomfördes 

en enkätundersökning för de båda kurserna. Samma enkätformulär användes för båda kurserna och 

studenterna bjöds på lunchbuffé för att få god uppslutning. Se bilaga 1 för enkätutformningen. För 

textilingenjörerna så var kursen ännu inte avslutad varför det poängterades att enkäten inte gällde 

värdering av kursen i sin helhet. Av 26 respektive 9 registrerade textilingenjörs och 

textildesignstudenter så deltog 19 respektive 8 studenter vid lunchen. De sju frånvarande 

ingenjörsstudenterna fick enkäter via e-post vilket gav ytterligare ett svar.  

Resultat 

Inställning till enkätundersökningens påståenden 

En sammanställning av resultaten från enkätundersökningen har gjorts genom stapeldiagram. 

Samtliga frågor besvarades av alla 28 informanter, förutom när det gäller fråga sju där tre studenter 

inte lämnat något svar. De tolv enkätfrågorna kan delas upp i följande fyra kategorier; introduktion, 

genomförande, redovisning och tillbakablickande. Enkätens påståenden rörande momentets 

introduktion rörde tydligheten med momentets syfte och uppstartsförfarande. De följande fem 

påståendena rörde studentens syn på sitt genomförande av momentet följt av ett antal påståenden 
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som handlade om studenternas syn på momentets redovisning. De avslutande påståendena rörde 

studenternas syn på momentet i efterhand. 

I figur 1 visas att TI-

studenterna tyckte 

att syftet med 

introduktionen var 

tydligt i större 

utsträckning än TD-

studenterna. De TD-

studenter som 

svarade nej på fråga 

ett hade båda 

deltagit i workshop 

B. 

Utfallet av enkätens fråga 2 beaktas ej utan tas upp under diskussionen.  

 

Figur 2 visar att en övervägande majoritet av studenterna fann det positivt att de fick organisera 

genomförandet av momentet på egen hand. Kommentarer till svaren i enkäten visar att många av de 

som svarat ”Ganska bra” har gjort detta pga ett otydligt syfte. TI studenten som svarade ”Knappast” 

ville ha styrning från lärare. 

 

Utfallet av 

enkätens fråga 4 

beaktas ej utan tas 

upp under 

diskussionen.  

 

Figur 3 visar att 

alla studenter 

instämde helt eller 

delvis i påståendet 

att de klarade av att 

konkretisera 

uppgiften på egen 

hand. 
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Figur 4 visar att de flesta studenterna tyckte att de olika workshoparnas uppgifter var formulerade 

på ett stimulerande sätt. De som var mest missnöjda med uppgiftens formulering var två studenter 

om deltagit i någon av workshoparna på TD. 

Som kommentar 

till fråga 6 

skriver TD 

studenterna som 

svarat ”Nej” att 

de anser att 

upplägget på 

workshopen var 

”För stelt och 

traditionellt”. TI 

studenten som 

svarat 

”Knappast” är i 

andra frågor om momentets utfall mycket positiv. 

 

I figur 5 som gäller fråga 7 i enkäten som återfinns som bilaga visas att de flesta studenterna tyckte 

att lärandet under momentet motsvarade den tid man lade ner för att lösa momentets uppgift i 

förhållande till 

arbetsinsatserna i 

den övriga 

kursen, en 

student i TD 

gruppen svarade 

dock waste = ”a 

total waste of 

time”.  

 

Resultatet som 

redovisas i figur 

6 visar att de 

flesta studenterna kände tillfredställelse med resultatet efter momentets genomförande (utom två 

studenter som deltagit i någon av workshoparna för TD). 
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En stor andel av de som svarat ”Bra” anger att detta är pga att de anser att uppgiften kunde varit 

större. 

I figur 7 kan utläsas att studenterna på TI tyckte att diskussionen i samband med redovisningen var 

givande medan studenterna i TD gruppen tyckte att diskussionerna inte gav så mycket. Bifogade 

kommentarer stärker bilden av att TI studenterna tyckte diskussionerna vid redovisning var givande, 

majoriteten som valt svar ”Bra” har gjort detta då de önskat ha mer diskussion i samband med 

rdovisningen.TD studenternas kommentarer å andra sidan påpekar att det inte fanns någon 

redovisning/diskussion. 

 

I figur 8 visas att TI studenterna instämde till större del i att introduktionsmomentet haft avgörande 

betydelse för intresset av den fortsatta kursen medan TD studenterna inte instämde i detta påstående 

till lika stor del. TI studenterna som svarat ”Instämmer helt” motiverar detta med att uppgiften var 

verklighetsförankrad medan flera har angett svar ”Bra” då de redan var intresserade. 

TD studenter med svar ”Bra” önskade mer diskussion medan de som svarat ”Nej” motiverar detta 

med den otydliga uppstarten.  
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Det visade sig (se figur 9) vara olika inställning bland studenterna om de tyckte att självstyrda 

kortare moment varit till nytta för förståelsen av den efterföljande längre kursen. TI studenterna 

verkade instämma medan TD studenterna inte tyckte att momentet ökat förståelsen för den 

efterföljande längre kursen. 

 

I figur 10 kan 

avläsas att de 

flesta 

studenterna vill 

se mer av 

självstyrt 

lärande, främst 

TI studenterna. 

TD gruppen ville 

att denna typ av 

uppgift skulle 

vara mer styrt medan några TI studenter kunde tänka sig att arbeta mer självständigt. 

Kommentarer från de som svarat att de önskar mer styrning anger att de i TI´s fall vill ha mer info 

om omfattning och redovisning (tydligare svar på uppgifterna) medan TD vill ha mer handledning 

och uppföljning. 
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Litteratursökning 

Sökningarna lyckades inte identifiera några artiklar, varken vetenskapliga eller populära. Däremot 

fick vi många träffar på problembaserat lärande och en svensk forskare som länge varit aktiv och 

frekvent citerad var Charlotte Silén numera vid Karolinska Institutet. Dr Silén kontaktades och inte 

heller hon hade några referenser till den typen av korta PBL-inspirerade projekt som vi sökte. 

Diskussion 

Det finns ett antal pedagogiska metoder som tangerar problembaserat lärande, som case-metodik, 

Montessori och Reggio Emilia där de ofta tillämpas i grundskolemiljö. I högskolemiljö skulle dessa 

pedagogiska grepp kunna översättas till en presentation av en uppgift där studenten aktivt kan välja 

vilken del av uppgiften han/hon vill arbeta med, att uppgiften är utformad på ett sådant sätt att den 

väcker intresse och skapar motivation till ämnet och där läraren finns mer i bakgrunden som ett stöd 

under arbetet. 

I utbildning på grundskolenivå är denna typ av pedagogik inte ovanlig. Inom Montessori-

pedagogiken har vi hittat ett flertal grundstenar som även finns inom PBL-inspirerade 

undervisningsformer. Montessoripedagogiken kännetecknas av en uppmuntran till att eleverna 

under stor frihet söker, upptäcker och göra egna erfarenheter under sitt lärande med syfte att väcka 

deras nyfikenhet [Wennerström & Smeds, 1997]. Läraren inom Montessoriskolan ska hålla sig i 

bakgrunden när elevernas arbetar med olika uppgifter och istället observera var eleverna är i sitt 

lärande för att kunna stötta dem på bästa sätt och kunna skapa en gynnsam lärandemiljö. Att 

eleverna själva tar mer ansvar för sitt lärande och att läraren håller sig i bakgrunden känns igen 

inom PBL-baserad pedagogik.  

Hela Montessoripedagogiken grundas på att eleverna ska utveckla en egen drivkraft att lära och 

utvecklas i sitt lärande, någonting det PBL inspirerade lärandet delar.  

I förskolor finns Reggio Emilia, en pedagogik som spritts över värden från den Italienska staden 

med samma namn. Förskolläraren Loris Malaguzzi kom där att utveckla en filosofi som bygger på 

fakta och erfarenhet, där lyssnandet har en central roll och barnen står i centrum. Loris Malaguzzi 

har sagt: "Jag tror att de ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är utforskande och 

delaktighet." Förhållningssättet har även här en stark anknytning till Vygotskijs teorier om fantasi 

och kreativitet (Nohrstedt, 2000). 
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Med tanke på att studenterna inte erbjöds någon handledning varken under uppstart eller 

genomförandet av de aktuella momenten så var fråga två och fyra (se bilaga) olämpligt formulerade 

eftersom det inte går att utläsa om studenterna var nöjda med den handledning som inte erbjöds 

eller att de var nöjda med att de fick sköta sig själva. Frågan borde snarare ha formulerats som ett 

påstående av typen; ”Avsaknaden av handledning under uppstarten av momentet bidrog till 

lärandet.” 

För att i mer detalj kunna värdera om svaren på vår frågeställning går att hitta i enkätmaterialet så 

korsades svaren med varandra. T.ex. i figur 11 nedan visas hur studenternas intresse väcktes av 

momenten och om de ansåg att det gav verkligt lärande. Denna metodik användes vidare i figurerna 

12-16. Kodningen av svaren är enligt följande modell: 1 motsvarar Ja eller Instämmer helt, 2 

motsvarar Bra eller Ganska bra, 3 motsvarar Knappast eller Otillfredsställande och 4 motsvarar Nej.  

Figur 11 visar sambandet mellan fungerande intresseväckare och lärandet under momentet där 

linjerna är regressioner för respektive program.   
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I följande tre figurer redovisas 

förhållanden genom momentet, 

Intresseväckare – självständigt 

arbete – ämnesförståelse, 

utifrån studenternas svar på 

frågan om tydligt syfte.  Figur 

12 visar kopplingen mellan 

tydligt syfte och 

intresseskapande. 

 

Figur 13 visar på önskan om 

självstyre i relation till tydligt 

syfte, här var relationen inte 

lika tydlig för TI men 

klarnade när de bifogade 

kommentarerna beaktades. 

 

Figur 14 visar förhållandet 

mellan ett tydligt syfte och 

ämnesförståelsen som 

uppkommit under momentet. 
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Efterföljande figurer är subgruppsanalyser där Figur 15 tittar på hur de som önskar autonomi men 

med mer styrning (svarsalternativ 3) kan kopplas till skapat intresse.  

 

Figur 16 visar på motsvarande sätt önskan om autonomi i förhållande till hur studenterna uppskattat 

redovisningsdelen. Det går inte att påstå att studenterna som ville ha mer lärarstyrt projekt särskilt 

uppskattat redovisningen. Figuren visar däremot TI uppskattade diskussionen i samband med 

redovisningen i mycket högre grad än TD-studenterna.   

 

 

Slutsatser 
Efter sammanställning av enkätundersökningens svar framgick det att båda studentgrupperna ville 

få syftet tydligt utvecklat vid introduktionen av uppstartsprojekten och se hur introduktions-

momenten var kopplade till fortsättningen av kursen. Designstudenterna ville ha mer aktiv 

handledning under genomförandet medan textilingenjörerna var nöjda med att själva styra projektet 

men ville ha ett facit vid presentationerna. Vid redovisningen tyckte textilingenjörerna att 
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diskussionen var givande och viktig medan textildesignstudenterna tyckte de inte fick feedback på 

ett tillfredställande sätt. I kommentarerna till detta enkätpåstående kunde vi läsa att 

textildesignstudenterna saknade en avslutande diskussion. Textildesignerna är vana vid att det inte 

finns några rätta svar varför reflektionen blir viktig.  

Med ett tydligt syfte och koppling till tillhörande kurs fungerar denna typ av PBL inspirerade 

moment mycket bra och blir uppskattat hos studenterna. Vår tro på denna metodik bekräftas också 

av Jan Ahlqvist, lektor vid avdelningen för Oral diagnostisk radiologi vid Tandläkarhögskolan i 

Umeå [personlig kommunikation]. Där fortsätter de att använda introduktionsaktiviteter liknande 

apelsinprojektet. T.ex. så kommer studenterna att få ut hemliga lådor innehållande ett antal 

konsumentprodukter som skall identifieras. Jan berättade att de tidigare år har diskuterat grobarhet 

och strålningsskador av kärnor i frukter. På så vis kopplar man centrala frågor i kursen till 

vardagliga föremål.  
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Bilagor 

Utvärdering av introduktionsmoment som del i större kurs 
 

Som en del i högskolepedagogiska kursen för lärare så genomför vi denna enkät för att samla in era åsikter om värdet 

av att starta kursen med intresseväckande projekt. Dina svar är anonyma men sammanställningen kommer att bli 

publik. Vi förbehåller oss rätten att använda direkta citat i den uppsats som kommer att publiceras. 

 

Jag går på programmet:……..       
 
 
1 Syftet med introduktionsmomentet var tydligt. 
 Ja Kommentar………………………… 
 Ganska bra …………………………………………... 
 Knappast …………………………………………... 
 Nej …………………………………………... 
 
2 Handledningen under uppstarten av 
momentet bidrog till lärandet. 
 Ja Kommentar………………………… 
 Ganska bra …………………………………………... 
 Knappast …………………………………………... 
 Nej …………………………………………... 
 
3 Det kändes stimulerande att gruppen själv styrde 
projektets genomförande. 
 Ja Kommentar………………………… 
 Ganska bra …………………………………………... 
 Knappast …………………………………………... 
 Nej …………………………………………... 
 
 
4 Handledningen under genomförandet 
bidrog till lärandet. 
 Ja Kommentar………………………… 
 Ganska bra …………………………………………... 
 Knappast …………………………………………... 
 Nej …………………………………………... 
 
 
5 Gruppen klarade av att konkretisera uppdraget på 
egen hand. 
 Ja Kommentar………………………… 
 Ganska bra …………………………………………... 
 Knappast …………………………………………... 
 Nej …………………………………………... 
 
6 Sättet som uppgiften var formulerad på kändes 
stimulerande. 
 Ja Kommentar………………………… 
 Ganska bra …………………………………………... 
 Knappast …………………………………………... 
 Nej …………………………………………... 
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7 Mitt lärande under momentet motsvarar mer än väl 
nedlagd tid i förhållande till övriga kursen. 
 Instämmer helt Kommentar…………………………. 
 Bra …………………………………………… 
 Nej …………………………………………… 
 Total waste of time …………………………………………… 
 
8 Jag känner tillfredställelse över resultatet av 
vårt projekt. 
 Instämmer helt Kommentar…………………………. 
 Bra …………………………………………… 
 Otillfredsställande …………………………………………… 
 Inte alls …………………………………………… 
 
9 Jag tycker diskussionerna i samband med 
redovisningen var väldigt givande. 
 Instämmer helt Kommentar…………………………. 
 Bra …………………………………………… 
 Otillfredsställande …………………………………………… 
 Inte alls …………………………………………… 
 
10 Introduktionsmomentet har haft avgörande 
betydelse för mitt intresse av kursen. 
 Instämmer helt Kommentar………………….……. 
 Bra …………………………………………… 
 Otillfredsställande …………………………………………… 
 Inte alls …………………………………………… 
 
11 Jag har haft stor nytta för förståelsen av området 
genom de kunskaper jag själv tillförskansade mig 
under momentet. 
 Instämmer helt Kommentar…………………..……. 
 Bra …………………………………………… 
 Otillfredsställande …………………………………………… 
 Inte alls …………………………………………… 
 
12 Jag vill gärna se mer av studentcentrerat lärande. 
 Ja, men mer autonomt Kommentar………………………… 
 Ja …………………………………………... 
 Ja, men i sådana fall mer styrt …………………………………………... 
 Nej, verkligen inte …………………………………………... 
 
 
 
Övriga synpunkter……………………………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 


