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ABSTRACT 
To increase the quality of education at the Royal Institute of Technology the university board has 
given the mission to all programs to apply progression in training of knowledge, abilities and 
skills in line with the intention in the CDIO Initiative. One key factor that has been identified for 
a successful implementation of CDIO is the teachers’ knowledge in how to integrate skills and 
abilities in subject courses to fulfill the Degree Ordinances.   

In this study teachers at KTH have been interviewed and asked questions about how they 
integrate communication today and how they work with course development. The aim was to see 
to what extent communication was used as a learning tool and how the teacher could be better in 
how they teach communication.  The interviews have been analyzed according to a model that 
has been designed for this purpose.  

It has been shown that communication skills and abilities are included a lot in year 1-3 in the 
engineering programs. But it often takes place without reflection by the instructors. The study 
shows that small changes in the course structure, learning activities and examination can give 
positive impact on the students’ communication skills and abilities. The motivation to make the 
development is almost entirely driven by external forces and development is only taking place by 
small yearly changes.  

To support the teachers to improve how communication skills are integrated in courses, a 
workshop has been designed. The example of a workshop for teachers that has been developed 
in this study has the aim to increase the teacher’s awareness of integration of communication in 
subject courses. To help the teachers to improve the courses the workshop has been develop to 
help the teacher to see that they can make small changes and make big differences. The 
workshop therefore includes reflection and development.   

 

KEYWORDS 
Integration of communication, engineering education, professional development of university 
teachers, CDIO 
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SAMMANFATTNING 
I KTH:s arbete med att öka kvaliteten i utbildningen har universitetet som uppsatt mål att alla 
utbildningsprogram år 2010 ska tillämpa progression gällande kunskap, förmågor och färdigheter 
i enlighet med intentionerna i CDIO-initiativet. En av de identifierade nyckelfaktorerna för 
CDIO-implementeringen är undervisande lärares kompetens i hur examensordningens mål för 
färdigheter och förmågor kan integreras i ämnesdisciplinära kurser. 

Studien består av intervjuer med KTH-lärare och den utreder omfattningen av integrerad 
kommunikation i grundutbildningen samt hur och i vilken omfattning kursutveckling äger rum. 
Intervjuerna har tolkats och analyserats utifrån en analysmodell för integrerad kommunikation 
som tagits fram för detta ändamål.  

Studien visar att integreringen av kommunikationsfärdighetsträning i de kurser som ges under år 
1-3 på ingenjörsutbildningarna är relativt omfattande. Dock sker den många gånger slumpmässigt 
och utan synbar eftertanke från kursledarna. Studien visar att mindre ändringar i kursstruktur 
gällande examination och läraktiviteter kan ha stark positiv effekt på utvecklingen av studenternas 
kommunikativa förmågor. Kursutvecklingen visades vara styrd av yttre motivation av olika slag 
och sker oftast genom att kurser gradvis ändras från år till år.  

Förslaget till kompetensutvecklingsseminarium som utarbetats i studien har som mål att öka 
lärarnas medvetenhet i ämnet integrerad kommunikation. För att få till stånd förändring måste 
förändringarna var möjliga för lärarna att genomföra inom ramen för det arbete de idag lägger 
ner. Seminariet innehåller element av utveckling och reflektion för att tillvarata förutsättningar för 
ett lyckosamt lärande kopplat till individens yrkesutövning.   

NYCKELORD 
Integrerad kommunikation, ingenjörsutbildning, kompetensutveckling för universitetslärare, 
CDIO-initiativet 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
I slutet av 1990-talet samarbetade Massachusetts Institute of Technology med de största tekniska 
högskolorna i Sverige (bl.a. KTH) kring hur ingenjörsutbildningarna kunde reformeras för att 
bättre möta industrins krav på utbildade ingenjörer. Tillsammans skapade de CDIO-initiativet1 – 
ett koncept för ingenjörsutbildningar där ingenjörskunnandet sätts i fokus [1]. CDIO-initiativet 
skapades med målet att ingenjörsutbildningar skulle genomsyras av en tydligare koppling till den 
reella kompetens som efterfrågas av avnämare. CDIO-initiativet vilar på tolv standarder vilka 
tydliggör kärnan i CDIO och utgör principerna för vad som kännetecknar ett bra 
ingenjörsprogram [2]. Intentionerna i standarderna är till stora delar överensstämmande med den 
svenska högskoleförordningen [3]. Som komplement till standarderna finns CDIO Syllabus, i 
vilken färdigheter och förmågor eftersträvansvärda hos en ingenjör står angivna [2].  

I sin strävan att öka kvaliteten i grundutbildningen på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har 
universitetets styrelse i utvecklingsplanen för tidsperioden 2009 – 2012 som mål att samtliga 
utbildningsprogram ska tillämpa progression gällande kunskap, förmågor och färdigheter i 
enlighet med intentionerna i CDIO [4]. I december 2009 initierade KTH:s rektor projektet KTH:s 
framtida utbildningar, del A [5] med uppgift att säkerställa att bland annat ovanstående mål uppfylls 
inom tidsramen. Ansvaret för planering och realisering av projektet tilldelades avdelningen KTH 
Learning Lab, vilken ansvarar för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten på KTH samt 
erbjuder kurser i högskolepedagogik [6]. Utifrån tidigare erfarenheter av CDIO-implementering 
identifierades nyckelfaktorer i arbetet med att uppfylla uppsatta mål. En av dessa faktorer var att 
utveckla och erbjuda stöd och kompetensutveckling till lärare för integrering av färdigheter 
identifierade inom CDIO, bland annat inom kommunikation [7]. 

1.2 SYFTE MED EXAMENSARBETET 
Lärarnas pedagogiska kompetens har urskiljts som en faktor för studenternas studieresultat och 
genomströmning i utbildningen [4]. Syftet med examensarbetet är att skapa ett underlag för ett 
seminarium riktat till KTH:s undervisande lärare. Seminariet ska behandla ämnet ’Kommunikation 
som integrerbar färdighet i ämneskurser’. Utifrån identifierade behov av kompetensutveckling hos 
målgruppen skapas ett underlag baserat på aktuell forskning inom integrering av kommunikation 
i ämneskurser och inom lärande på universitetsnivå.  

Målet med studien är att utreda vad lärarnas behov består av. Studien har som huvudsakligt mål 
att besvara frågorna: 

– Vilka är målgruppens behov och önskemål vad gäller stöd i integrering av kommunikation i 
ämneskurser?   

– Hur skapas ett användbart stöd till undervisande lärare som bidrar till förändrat 
förhållningssätt till undervisning av kommunikation i ämneskurser? 

 

                                                 
1 CDIO är en akronym och står för Conceiving — Designing — Implementing — Operating 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Integrering av kommunikation i ingenjörsutbildningar kan diskuteras utifrån många olika 
perspektiv. Progression genom hela utbildningen gällande svårighetsgrad och uppgiftens 
komplexitet är exempelvis viktigt. På samma sätt kan den mest hållbara undervisningsmodellen 
utifrån ett lärarresursperspektiv diskuteras. Utbildningens nivå och undervisningsgruppernas 
storlek är också av betydelse. Denna studie begränsas i sin omfattning till att enbart behandla 
integrering av kommunikation i enskilda kurser, främst för ingenjörsutbildningarnas tre första år.  

1.4 ÖVERGRIPANDE METODBESKRIVNING 
Arbetet skedde i tre huvudsakliga steg: förstudie, målgruppsundersökning och produktifiering 

(figur 1).  

Del 2: Målgrupps‐
undersökning
•Intervjuundersökning
•Analys

Del 1: Förstudie
•Vuxnas lärande
•Integrerad
kommunikation

•Metodologi till 
målgruppsundersökning

Del 3: Produktifiering
•Seminarieunderlag

Figur 1 – övergripande metodbeskrivning 

Förstudien utgjordes av en litteraturstudie i vilken litteratur kring användandet av integrerad 
kommunikation stod i fokus men där även litteratur om vuxnas lärande ingick. 
Målgruppsundersökningen omfattade forskningsintervjuer inför vilka ett intervjuunderlag togs 
fram. Analysen av intervjuerna kopplades samman med förstudien för att i produktifieringsfasen 
ligga till grund för innehåll och utformning av seminarieunderlaget. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE PÅ UNIVERSITETSNIVÅ 
Undervisning och lärande på universitet är traditionsbundna företeelser. Under lång tid har 
studentpopulationen varit homogen gällande bakgrund och studievana, men under de senaste 
tjugo åren har någonting hänt: i och med satsningar på breddad rekrytering kan man urskilja ett 
tydligt skifte vad gäller studiebakgrund och studieerfarenhet.  Undervisning som lämpat sig bra 
för studenter från akademiska hemförhållanden räcker inte till för studenter med annan bakgrund 
[13 s. 18]. Med en mer heterogen studentpopulation krävs det att undervisningsmetodiken ändras.  

Oavsett bakgrund och studievana utgör studentens utvecklande av sin egen förståelse grunden 
för lyckade universitetsstudier. Effektiv universitetsundervisning handlar om att som lärare 
etablera en relation mellan ämnesinnehåll och arbetssätt och metoder vilka stimulerar studentens 
tankeverksamhet och möjliggör utvecklande av studentens egen förståelse [13]. Inom 
naturvetenskapen innebär ämneskunnande inte enbart att vara förtrogen med termer och begrepp 
utan även kunna tillämpa dessa i resonemang inom en teoretisk referensram [14].  

För att skapa en god lärmiljö för studenter måste universitetslärare gå från rollen som föreläsare 
till att inta rollen som ett stöd för studenternas lärprocess [15]. Eric Mazur menar att 
undervisning inte får handla om informationsöverföring från lärare till student [15]. Ett sådant 
förhållningssätt till undervisning kan visserligen leda till att studenten uppfyller kraven för 
godkänt på skriftlig tentamen. Dock bortses det då ifrån att undervisning ska vara långsiktigt 
hållbar och beständig. Forskning har visat att begrepp som sätts i kontext ger mer beständig 
kunskap än fakta som enbart memoreras [16 s. 23]. Att motivera studenter till aktivt deltagande 
under föreläsningar är svårt när aktiviteten i praktiken enbart en (hög)uppläsning av kurslitteratur 
[15]. Effektiv undervisning kan inte utgöras av att läraren ”ger” studenterna kunskap utan bör 
bestå av element där studenten ges möjlighet att utveckla sin förmåga att tänka och agera inom 
sin disciplin samt där motivation till att formulera sin egen förståelse föreligger [13 s. 120]. 

Åstadkommandet av en lärmiljö där studenterna är motiverade och uppmärksamma är en fråga 
om angreppssätt och utgångspunkter. Entwistle menar att många faktorer påverkar effektiviteten 
av lärprocessen. Han lyfter fram tidigare kunskap och erfarenhet som en av de främsta faktorerna 
som påverkar studenternas lärande. Även studenternas personlighet, lärstil och begåvning utgör 
viktiga aspekter för lärandet [13 s. 23]. Utöver de faktorer som påverkar studenternas lärare 
menar Entwistle att lärande i sin enklaste form bygger på tre fundamentala begrepp: 
uppmärksamhet, övning och återkoppling [13 s. 23]. Övning och återkoppling sker genom valet av 
läraktiviteter och utvärderingsmetoder. För att fånga studenternas uppmärksamhet krävs att 
undervisningsmetod och utvärderingsmetoder väcker studenternas motivation och intresse. I 
undervisningssituationen måste läraren ta hänsyn till alla dessa faktorer och vara medveten om 
studentgruppens heterogena sammansättning. 

Studenters motivation är ofta resultatstyrd vilket i hög grad påverkar hur de ser på – och förhåller 
sig till – lärande [13]. Tendensen att ha en resultatstyrd ytinriktad lärstil har i studier även visat sig 
vara mer vanligt förekommande ju längre en utbildning pågått [16 s. 22]. Att förmå studenten att 
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utveckla sin egen förståelse är en komplex uppgift för universitetsläraren. Läraktiviteter som inte 
stimulerar till att fånga studentens uppmärksamhet leder enbart till en reproduktion och ytlig 
memorering av begrepp och termer. Resultatet blir att fakta flyttas från en plats till en annan utan 
att studenten reflekterar över innehållet och därmed inte heller gör begreppsbildningen till sin 
egen [17]. 

2.2 VUXNAS LÄRANDE 

2.2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KOMPETENSUTVECKLING 

Lärande kopplat till yrkesutövning skiljer sig från lärande i en skolmiljö (så kallat formellt 
lärande). Det så kallade erfarenhetsbaserade lärandet som sker genom deltagande i exempelvis 
utvecklingsprojekt skiljer sig från det formella lärandet vid universitet [8]. I yrkesutövningen lär 
sig individen i första hand samtidigt som hon utför något: lärandet sker i ett 
handlingssammanhang [9]. Ska ny teoretisk inlärd kunskap (från formellt lärande) skapa 
förändring i individens förhållningssätt till sin yrkesutövning krävs att lärprocessen bryter invanda 
mönster, att den förmår individen att ändra en redan fungerande aktivitet eller handling [8]. 
Kunskapsutveckling och förmågan att lära är ”intimt sammankopplat med individens 
handlingsutrymme” [8 s. 154]. En modell för att beskriva kvalificerat erfarenhetsbaserat lärande 
är den så kallade handlings- och lärandecykeln [8]. Figur 2 visar på innehållet i denna handlings- 
och lärandecykel. 

       Figur 2 – handlings‐ och lärandecykel [8] 

Handlings- och lärandecykel

- Formulering av mål och uppgift 
- Tolkning av uppgiften på basis av kunskap 
- Utveckling av handlingsplan (problemlösning) 
- Observation av handlingens konsekvenser  
- Identifikation och tolkning av gjorda observationer 
- Reflektion över och värdering av handlingens 
konsekvenser i relation till mål och uppgift 

Förutsättningarna för användbar2 kompetensutveckling överensstämmer med det 
konstruktivistiska förhållningssättet till lärande. Den konstruktivistiska lärteorin betonar att 
”individen inte passivt tar emot information utan själv genom sin egen aktivitet konstruerar sin 
förståelse för omvärlden” [10 s. 56]. Läraktiviteter i kompetensutvecklingsarbetet bör vara av 
sådan art att individen ges möjlighet att både konstruera sin egen förståelse och ges möjlighet att 
sätta denna förståelse i den kontext i vilken den skall användas.  

                                                 
2 Med användbar menas här att ny kunskap används av den yrkesutövande, här läraren, och skapar förändring i 
dennes förhållningsätt till sitt yrkesutövande 
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2.2.2  FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KOMPETENSUTVECKLINGSSEMINARIER  

Hård af Segerstad et al redogör för tre centrala förutsättningar för vuxnas möjlighet till lärande 
[11]. För att underlätta den vuxnes lärprocess krävs att denne ska ha möjlighet att identifiera 
behovet av ny kunskap, att lärsituationen upplevs som meningsfull och begriplig samt att den 
lärande har en fungerande lärstrategi. Ett ytterligare villkor för nyttjandet av förvärvad kunskap är 
att denna ska vara användbar. Det förutsätter att kunskapen ska kunna tillämpas [8]. 

Utifrån vad som redogjorts i 2.2.1 och utifrån Hård af Segerstad et als förutsättningar för lärandet 
är behovet av verklighetsanknytning i kompetensutveckling centralt. Kunskaper och färdigheter 
som undervisas i sammanhang som liknar de förutsättningar i vilka de kommer att tillämpas 
kommer av individen att kunna bibehållas bättre än om kunskapen enbart undervisas separerat 
från kontexten [11]. Problembaserat lärande utgår från en problemställning och utifrån den 
formuleras behovet av ytterligare kunskap. Efter att tillägnat sig sig ytterligare kunskaps tillämpas 
och utvärderas kunskapen i förhållandet till problemformuleringen [12]. En problembaserad 
undervisningsstrategi lever upp till med förutsatta krav för effektivt lärande i yrkesutövning. 

Problembaserad inlärning och undervisning matchar väl ’Handlings- och lärandecykeln’ då 
momenten i problembaserat lärande möter de steg som definierats i cykeln. Tabell 1 visar hur de 
två modellerna förhåller sig till varandra. Ett seminarium om lärande riktat till universitetslärare 
utgör en blandning av erfarenhetsbaserat och formellt lärande. Ett problembaserat 
förhållningssätt i seminariet kan säkerställa deltagarnas möjlighet att koppla nyvunnen kunskap 
till sin egen verklighet och ge utrymme att pröva nya undervisningsgrepp och metoder.  

Handlings- och lärandecykel Problembaserat förhållningssätt  

Formulering av mål och uppgift Problemformulering

Tolkning av uppgiften på basis av kunskap

Utveckling av handlingsplan Identifiering av ytterligare kunskapsbehov

Observation av handlingens konsekvenser Tillägning av ny kunskap, praktisk och 
teoretisk utifrån lärbehoven 

Identifikation och tolkning av gjorda 
observationer 

Utvärdering av ny kunskap i förhållande till 
problemsituationen.  

Reflektion över och värdering av handlingens 
konsekvenser i relation till mål och uppgift 

Tabell 1 – Problembaserat förhållningsätt kopplat till handlings‐ och lärandecykeln 

 

- 16 - 
 



 

3 CENTRALA BEGREPP OCH MODELLER 

3.1 MODELL FÖR MÅLSAMVERKAN 

– EN KURSMODELL 
En kurs i ett utbildningsprogram ansvarar för 
uppfyllelsen av delar av målen i examensordningen. 
Kursen ansvarar dels för ämneskunskap (t.ex. linjär 
algebra, oorganisk kemi) och dels för att bidra till 
uppfyllelse av examensordningens mål för 
färdigheter och förmågor. 

Lärandemål

Läraktivitet

‐ genomförbara 
aktiviteter  för 

att nå 
lärandemål

Utvärdering

‐ aktivitet för att 
visa uppfyllande 
av lärandemål

Konceptet målsamverkan bygger på en helhetssyn 
kring lärande och utveckling av läraktiviteter [18]. 
Nyckeln är att utifrån önskat lärandemål (resultat) 
skapa en kurs av läraktiviteter som skapar 
förutsättningar att uppnå lärandemålen, samt att 
skapa aktiviteter där den studerande har möjlighet 
att visa att resultatet är uppnått. Mål, läraktivitet 
och utvärdering sätts i relation till varandra. 
Modellen innebär en transparens; den studerande vet vilka färdigheter och kunskap som krävs för 
att uppnå målen, läraktiviteten ger den studerande möjlighet att nå uppsatta mål och 
utvärderingsmomentet är utformat för att utvärdera om uppsatta mål uppnås. KTH har 
målsamverkansmodellen som huvudsaklig modell för pedagogiskt utvecklingsarbete på kursnivå. 
Modellen ger möjlighet att säkerställa vad de studerande lär sig och vilken kunskap och vilka 
förmågor de besitter efter avslutad kurs. Helheten är nyckeln till framgång. För att lyckas måste 
alla de tre komponenterna beaktas – lärandemål, läraktivitet och utvärdering 

Figur 3 – målasmverkan [7]

3.2 KOMMUNIKATION 

3.2.1 DEFINITION 

”Kommunikation definieras som den process där två eller flera personer skickar budskap 
till varandra där det visar hur de uppfattar sig själva och situationen samt innehållet i 
budskapen.” 

 Nilsson et al [19 s. 7] 

Denna definition av kommunikation är bred och innefattar många delar. Med kommunikation 
åsyftas här en persons förmåga att uttrycka sig samt förmågan att tillgodogöra sig information. 
Nilsson et al framhåller att kommunikation är situationsberoende och sker i samspelet mellan 
människor [19]. Kommunikation är förmågan att meddela sig eller att dela med sig av något vilket 
sker genom tal, skrift, lyssnande, läsande och samtal mellan individer. I detta examensarbete 
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belyses kommunikation som en helhet. Med ’kommunikation’ åsyftas de fem dimensionerna av 
kommunikation (läsa, skriva, tala, lyssna och samtala). 

3.2.2 KOMMUNIKATION FÖR EN INGENJÖR 

Kraven för att få avlägga en ingenjörsexamen regleras ytterst av högskoleförordningens 
examensordning. Sedan 2007 är examensordningen förtydligad för yrkesexamina och inkluderar 
nu också färdigheter och förmågor. För ingenjörsexamen krävs att följande mål för 
kommunikationsfärdigheter är uppnådda: 

För civilingenjörsexamen3 skall 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.  

Indirekt löper även kommunikationsfärdigheter som en röd tråd genom stora delar av 
examensordningen (bilaga 1). För civilingenjörsexamen skall, till exempel, studenten kunna delta i 
forsknings- och utvecklingsarbete, bidra till kunskapsutvecklingen och samverka i olika grupper. 
Ingen av dessa färdigheter och förmågor är möjliga att uppnå utan god kommunikationsförmåga. 
Kommunikation för en ingenjör är tillämpad och enligt examensordningen inte separerbar från 
kontexten inom viken den sker. Således måste kommunikation tränas i den kontext den sedan 
skall användas i. Det betyder att studenter måste lära sig att kommunicera som ingenjörer och 
lära sig att kommunicera ämneskunskap.  

3.3 MODELLER FÖR INTEGRERING AV KOMMUNIKATION 

3.3.1 BEGREPPET ’INTEGRERING I ÄMNESKURSER’ 

Med integrering av kommunikation åsyftas att uppfyllandet av examensordningens mål för 
kommunikationsfärdigheter sker genom att kommunikation ingår i ämneskurser istället för att 
tillgodoses genom exempelvis separata kurser inom kommunikation. Med ämneskurser (också 
kallade disciplinära kurser eller ämnesdisciplinära kurser) menas kurser vars primära mål är att 
den studerande ska ges möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper inom ett 
ämnesområde t.ex. matematik, oorganisk kemi eller teoretisk fysik. Undervisningen ges 
huvudsakligen av lärare vars primära kunskapsområde tillhör ämnesområdet. 

3.3.2 HINDER, BEGRÄNSNINGAR OCH MÖJLIGHETER MED INTEGRERING AV 

KOMMUNIKATION 

Hobson et al säger “det som är vettigt tar sig inte alltid in i klassrummet ” [20 s. 423]. 
Förändringar i utbildningen måste vara ekonomiskt hållbara och praktiskt genomförbara för att 
äga rum. De kan inte ske på ett sätt som ökar arbetsbördan för undervisande lärare eller kostar 
mer pengar för lärosätet. En sådan förändring kommer inte att bestå över tid. Kritiken mot 
integrering av färdighetsträning i kurser, vilket också berörs i litteraturen, handlar ofta om 
ämneslärarens rädsla för att förlora utrymme för ämnesinnehållet i kursen samt att lärarna måste 

                                                 
3 Samma mål gäller även för högskoleingenjörsexamina 

- 18 - 
 



 

lägga ner mer tid på sina kurser [20]. Faktum är att det viktigaste inte är hur mycket 
ämnesinnehåll läraren hinner täcka in utan hur mycket av ämnesinnehållet studenterna greppar 
och skapar egen förståelse för [21]. I motsats till vad många undervisande lärare tror, behöver 
inte en integrering av kommunikationsfärdighetsträngning ta mer tid av undervisande lärare i 
anspråk [20]. Kommunikation är ett lärverktyg som stödjer studentens arbete mot konceptuell 
förståelse och stimulerar kritiskt tänkande [20 s. 424]. Curto et al har funnit att muntlig 
framställning av abstrakta modeller förmådde studenterna att i ett senare skede ha förmågan att 
skriva tydliga och välformulerade texter om samma modell [22 s. 17]. Inför muntliga 
presentationer måste studenten ha mer förståelse och bättre förtrogenhet med ämnesområdet än 
till exempel inför en ordinär tentamen eller rapport, samtidigt som studenten kritiskt måste 
analysera hur ämnet kan presenteras för att passa målgruppen. Studenten måste således göra 
förståelsen till sin egen. Kommunikation tar i detta avseende inte tid från ämneskunskaper, utan 
tvärtom så bidrar den till studentens djupare förståelse av ämnet. Forskning och dokumenterad 
beprövad erfarenhet är tydliga med att integrering är gynnsam för såväl studentens förståelse för 
ämnet som för studentens kommunikativa förmåga. En rätt formulerad läraktivitet med aktiv 
integrering av kommunikation bygger upp studenternas konceptuella förståelse, kunskap och 
säkerhet i ämnet samtidigt som den ger träning i att uttrycka och förmedla kunskap [23]. 
Forskning visar just att kommunikativa färdigheter och förmågor effektivast tränas när de sätts i 
det sammanhang studenten sedan kommer att verka i [24 s. 307].  

3.3.3 ”LÄRA ATT KOMMUNICERA” OCH ”KOMMUNICERA FÖR ATT LÄRA”   

Att integrera kommunikation i en kontext är emellertid inget nytt. John Dewey (1859-1952) 
redogjorde redan 1897 för att språk och kommunikation tillhör ämneskunskap [25].  

”Det är sant att språket är ett instrument för logik, men det är först och främst ett socialt 
instrument. Språk är till för kommunikation. Det är ett redskap genom vilket en individ 
får ta del av andras idéer och känslor. När det behandlas endast som ett sätt att få 
information, eller som medel för att visa upp vad man har lärt sig, förlorar det sitt sociala 
liv och syfte. […] Därför kan det inte vara riktigt att det i en klass endast är läsning och 
skrivning man ska ägna sig åt, medan man i en högre klass kan få studera läsning eller 
litteratur eller naturvetenskap. Framsteg återspeglas inte i att det ena ämnet avlöser det 
andra, utan i att man utvecklar nya attityder till och nytt intresse för erfarenheter” 

J. Dewey [25 s. 52] 

Dewey argumenterar både för att språk och användandet av språk är nödvändiga för att kunna 
kommunicera kunskap och att språk och kommunikation utgör en social förmåga. Han menar 
också att kommunikationsfärdigheter och ämneskunskaper behöver integreras för att en individ 
ska utveckla ny beständig kunskap. Hoffman et al menar att kommunikationsfärdigheter inte 
enkom är en fråga om grammatik, språkregler och retorik utan utgör färdigheter inom 
ämnesområdet [23]. Detta stöds också av Deweys tankar kring språk och kommunikation [25]. 
Kommunikation är dels ett verktyg att bygga förståelse med och dels ett sammanhang i vilken 
kunskap etableras. Genom en läraktivitet med inslag av integrerad kommunikation kan både 
konceptuell förståelse för ämnet och kommunikationsfärdigheter övas effektivt. I likhet med 
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Deweys argumentation behandlas ämnesområdet integrerad kommunikation ur huvudsakligen två 
perspektiv – ’kommunicera för att lära’ och ’lära att kommunicera’.  

’Lära att kommunicera’ tar sin utgångspunkt i att kommunikationen är beroende av sin disciplin 
[26]. Att kommunicera handlar om att lära sig förhålla sig till sin diskurs. För ingenjören gäller i 
detta fall att kunna kommunicera som en ingenjör – att kommunicera för att ”ingenjöra” [27].  

Att kommunicera för att lära (ursprungligen writing to learn) är ett perspektiv på integrering som 
teoretiskt bygger på att inlärning är en kognitiv handling och att studenten genom övning ges 
möjlighet till begreppsförståelse [26]. Detta förhållningssätt är, till skillnad från ’lära att 
kommunicera’ oberoende av ämnesdisciplin. Det är förståelsen av ämnesbegrepp som är i fokus, 
kommunikation utgör ett lärverktyg ämnat för att motivera och aktivera studenten i lärprocessen.  
Att integrera kommunikation i ämneskurser betyder inte mer kursinnehåll utan arbetet med 
kommunikationsfärdigheter blir lärverktyget för den studerandes begreppsbildning och förståelse 
av ämnet.  

De två huvudsakliga perspektiven inom integrerad kommunikation är viktiga inom 
ingenjörsutbildningen. ”Kommunicera för att lära” bygger upp studentens begreppsförståelse och 
gör kunskap mer beständig och över tid långvarig [23]. Att ”lära att kommunicera” (inom 
disciplinen) ger studenterna en yrkesidentitet. Båda förhållningssätten har stöd i 
högskoleförordningens examensordning, men integreringspotentialen är sannolikt inte utnyttjad 
på ett optimalt sätt [28].  

3.3.4 PASSIV OCH AKTIV INTEGRERING 

Jag gör i detta examensarbete en uppdelning av integrering i ytterligare två delar - passiv och aktiv 
integrering (se Tabell 2). Dessa dimensioner av integrering av färdighetsträning i ämneskurser är 
inte omnämnda i litteraturen. En studie från 2009 påvisar att integrering av färdighetsträning 
behandlas på olika sätt i kurser vid KTH [28]. Uppdelningen i passiv och aktiv integrering syftar 
till att tydligare kunna bidra till beskrivningen av faktiskt användning av integrering, även om 
denna är förenklad.  

Passiv integrering: Kommunikation tränas i kursen och utvärderas separerat från 
ämneskunskaper. Uttrycks inte nödvändigtvis i kursmålen. 

Aktiv integrering: Mål för kommunikation och ämnesfärdigheter integreras med 
varandra i kursmålen. Kommunikationsfärdigheten tränas och 
utvärderas gemensamt med ämneskunskapen 

Tabell 2 ‐ Passiv och aktiv integrering 

Modellen för målsamverkan fokuserar på en kurs tre centrala delar – lärandemål, läraktivitet och 
utvärdering. Integreringen av kommunikation måste ske inom alla de tre aspekter och kan då ske 
antingen passivt eller aktivt. En integrering av kommunikation i lärandemål måste resultera i att 
även läraktiviteter och utvärdering som innefattar kommunikation blir integrerade.  
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3.4 INTEGRERING AV KOMMUNIKATION I UNIVERSITETS-
UTBILDNING MED MODELLEN FÖR MÅLSAMVERKAN 

3.4.1 KURSMÅL FÖR INTEGRERAD KOMMUNIKATION 

En studie av kursmål för kurser på ett utbildningsprogram på KTH visar att mål för färdigheter 
och förmågor är sekundära [28]. Målen för ämneskunskaper är väldefinierade medan mål för 
kommunikation och andra färdigheter inte uttrycks explicit utan oftast formuleras som något 
studenten övas på och utrycks i målformuleringen som en förväntad färdighetsutveckling efter 
avslutade ämnesstudier. Mål för färdigheter och förmågor definieras inte som mätbara mål [28 s. 
5]. Argumenten för utvecklandet av kommunikativa färdigheter blir vaga. På universitet förväntas 
de studerande bara genom att befinna sig vid lärosätet och läsa ämneskurser utveckla sina 
kommunikativa färdigheter och förmågor [29].  

Att lära sig att kommunicera som en student lär sig studenten på universitetet. Studien på KTH 
visade att det inte var klarlagt om studenterna lär sig att kommunicera som ingenjörer [28]. För 
att uppfylla examensordningens krav på färdigheter i kommunikation räcker det inte med att den 
studerande lär sig att kommunicera som en student, det krävs att den inom ramen för sin 
utbildning kan kommunicera på ett sådant sätt att studenten efter examen obehindrat kan 
kommunicera som en ingenjör. Skall detta uppfyllas måste det regleras i kursmål.  

3.4.2 LÄRAKTIVITET FÖR INTEGRERAD KOMMUNIKATION 

Säljö et al menar att ett avgörande antagande i ett sociokulturellt perspektiv är att kunskaper är 
ordnade i systematiska sätt att tala, skriva och tänka [30 s. 33]. Studenter kan uppnå goda formella 
kommunikationsfärdigheter genom att läsa ”språk- och kommunikationskurser”.  Problematiskt 
är dock att studenter då inte kan transferera kunskapen från ”färdighetskurser” och tillämpa dem 
i en ämnes- eller disciplinspecifik kontext [24 s. 306]. En ingenjör behöver kunna kommunicera 
ämneskunskap satt i en kontext. En separation av ämne och färdighet ger inte den studerande 
möjlighet att skaffa sig den kompetensen. Om lärande av begrepp sker sammankopplat med 
verklighetsbaserad tillämpning stimuleras den studerande att vidareutveckla sina kommunikativa 
färdigheter inom sitt ämnesområde [24]. Olika discipliner har olika karakteristiska arbetssätt, det 
gäller att inbjuda studenterna att vara deltagare i den diskurs i vilken de kommer vara verksamma 
som ingenjörer [31]. Naturvetenskaplig begreppsförståelse är nämligen att vara förtrogen med 
kontextualiseringar av relevanta företeelser och inte bara behärskandet av terminologi och 
formella definitioner [30]. Studenter måste få lära sig att agera och verka som ingenjörer. Detta 
innefattar både att kunna redogöra och diskutera ämnet teoretiskt och att kunna förmedla 
kunskap till andra [2].  

Hobson et al har visat att genom att införa skriftliga moment under lektionstid (in-class writing) 
kan nivå 1–6 i Blooms taxonomi uppfyllas [20 s. 425]. Detta förutsätter att metoden används 
kontinuerligt under en hel kursomgång. Genom att aktivera de studerande under det lärarledda 
undervisningstillfället stimuleras de till att utveckla så väl sin kommunikativa förmåga som sin 
begreppsuppfattning av ämnet. Mazur menar att fokus på undervisning måste vara att skapa 
förståelse och inte bara att ge utrymme för studenterna att memorera kunskap [10]. 
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3.4.2.1 Läraktivitet med integrerad kommunikation i föreläsningar  

Föreläsningar är vanligt förekommande i KTH:s grundutbildning. Föreläsningar innebär dock allt 
för ofta ett passivt lyssnande för studenten där föreläsarens anteckningar införs i studentens 
anteckningsbok utan att ha passerat genom och bearbetats av studenten (se [20] [15]). Med rätt 
lärverktyg kan studenterna aktiveras och förmås att behandla ämnesområdet. Dessa lärverktyg 
benämns ofta ”aktivt lärande” (active learning). Verktygen stimulerar bättre konceptuell förståelse 
för ämnet, genom aktivt handlande bearbetar man till exempel en föreläsning och bygger upp sin 
förståelse. Samtidigt tränas kommunikativa förmågor då verktygen bygger på användande av 
kommunikation. Denna typ av integrerad kommunikation är möjlig att införa i både mindre och 
större studiegrupper utan att läraren dränks av arbetsamt utvärderingsarbete då utvärderingen av 
läraktiviteten sker formativt i anslutning till läraktiviteten. ’Peer instruction’ är en av metoderna 
Mazur lyfter fram för att förstärka studenternas konceptuella förståelse, samtidigt övas studentens 
kommunikativa färdighet inom ämnet då läraktiviteten bygger på diskussion och samtal [32].   

3.4.3 UTVÄRDERING AV KOMMUNIKATIONSFÄRDIGHETER 

Utvärderingsfasen av en kurs utgör kvittot på att kunskapsnivån och färdighetsförmågan är 
uppnådda. Att skilja på utvärdering och examination är viktigt. Om inget annat anges i detta 
arbete menas med utvärdering kontroll av uppfyllande av uppsatta mål, medan examination syftar 
till bedömningsmomentet. Utvärdering kan ske löpande under en läraktivitet i form av t.ex. 
återkoppling men också i form av en slutprestation för att utvärdera graden av måluppfyllelse. 
Som lärare har man möjlighet att välja att betygsätta studenten efter vad den visat i utvärderingen, 
dock är inte detta ett måste. Viktigt är att utvärderingsmomenten är sammankopplade med 
kursmål, detta är kärnan i målsamverkansmodellen. Likaväl som studenten lär och tränar 
kommunikation integrerat med ämnet bör utvärderingen av kommunikation ske i samklang med 
utvärderingen av ämnesförståelse.   

Att utvärdera studenten är gynnsamt för lärprocessen. Feedback har identifierats som en viktig 
faktor för utvecklandet av kommunikationsfärdigheter [29]. Formativ utvärdering kan hjälpa 
studenten mer än summativ samtidigt som formativ utvärdering inte behöver bidra till högre 
arbetsbelastning för läraren [20]. Formativ utvärdering behöver inte göras av läraren utan kan 
även utföras av studenterna själva. Kamraträttning/feedback är exempel på ett sätt att öva både 
ämnesförståelse och kommunikation. Mazur menar att studenter kan vara bättre på att förtydliga 
där begreppsförvirring föreligger än lärare då studenterna mer nyligen varit medvetna om vari 
begreppssvårigheten ligger [15]. Kontinuerlig feedback under en hel kurs, nära knuten till 
lärprocessen har visat sig ha stor inverkan på studentens förmåga att utveckla ämnesförståelse 
[22].  

Det kan diskuteras om ämneslärare har kunskapen som krävs för att utvärdera 
kommunikationsfärdigheter. Faktum är att om kommunikation definieras som en färdighet 
beroende av sitt ämne och kontext kan inte utvärderingen av den ske av någon som inte tillhör 
kontexten [27]. Således måste ämneslärare (med stöd från en kommunikationsexpert) ha förmåga 
att utvärdera kommunikativa aspekter i studentens arbete. För detta krävs kunskap om 
kommunikationsfärdigheter och vilken inverkan kommunikationsträning har på studentens 
begreppsbildning. Ämnesläraren måste också förstå sin roll i utvärderingen, att inte ta 
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kommunikationsexpertens roll i utvärderingen (t.ex utvärdera meningsbyggnader i rapporter) 
utan utvärdera hur ämnet kommuniceras i sin rätta kontext till exempel med rätt terminologi.  

3.5 MODELL FÖR INTEGRERING AV KOMMUNIKATION I 

LÄRAKTIVITETER OCH UTVÄRDERING 
Integrering av kommunikation i ämneskurser kan ses ur olika perspektiv (se 3.3.3 och 3.3.4). 
Perspektiven ska inte ses som separata modeller eller som motsatser. Perspektiven på integrering 
kompletterar varandra och skapar tillsammans en modell för hantering och analys av integrering i 
ämneskurser.  Figur 4 visar hur de olika förhållningssätten – passiv/aktiv integrering och 
”kommunicera för att lära”/”lära att kommunicera” tillsammans utgör modellen för integrering i 
ämneskurser (som jag föreslår) och illustrerar hur de olika perspektiven sätts i relation till varandra 
och utgör en modell för att identifiera hur läraktiviteten och utvärderingen samspelar med målen. 
Modellens kvadranter redogör för läraktivitetens och utvärderingens natur. De fyra olika 
perspektiven på integrerad kommunikation syftar till att beskriva olika perspektiv på 
kommunikationsfärdigheter och alla fyra behövs för att examensordningens mål ska kunna 
uppfyllas. 

 
Lära att kommunicera

"Målgruppsneutrala 
presentationer"

(Presentation ämnat 
för mottagare med 
samma bakgrund 
och förkunskaper)

Förutbestämd 
verklighetsbaserad 

referensram

(Sätta 
ämneskunskaperna i 

en kontext)

Gruppuppgifter med 
fokus på 

ämnesinnehåll

(Inlämningsuppgifter 
i par)

Aktivt lärande

(Kamraträttning, 
feedback)

Passiv integrering  Aktiv integrering

 
Kommunicera för att lära 

Figur 4 – modell för integrering av kommunikation 

Modellens kvadranter exemplifierar allmänna former för läraktiviteter och utvärdering vilka 
uppfyller kriterierna på de närliggande koordinataxlarna. Exemplen ska ses som just exempel och 
inte som en fullständig lista över läraktiviteter. En kurs kan fokusera på en eller flera av 
kvadranterna och behöver inte begränsa sig till enbart ett förhållningsätt till integrerad 
kommunikation.  
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De olika kvadranterna har ingen inbördes ordning och ingen värdering i användbarhet eller nytta 
föreligger. Modellen ska ses som ett verktyg för att hantera och analysera förekomsten av 
integrerad kommunikation i ämnesdisciplinära kurser. De olika delarna (kvadranterna) av 
integrerad kommunikation kan användas för att stödja varandra. En läraktivitet med ’passiv 
integrering’ där kommunikationen sker för att lära kan utgöra ett stöd i senare kurser då 
studenten har viss färdighet i kommunikation.  

4 MÅLGRUPPSUNDERSÖKNING 

4.1 VAL AV METOD 
Målgruppens behov av kompetensutveckling utreds genom intervjuer. Metodvalet sker med 
motiveringen att kompetensutvecklingsseminariet i integrering av kommunikation ska möta 
målgruppens behov av kompetensutveckling. Öppna intervjuer har styrkan att kvalitativt kunna 
ta till vara och förstå det unika och sammanhangsbestämda [33].  

4.2 UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE 

4.2.1 URVAL 

Nio stycken informanter valdes ut till att delta i målgruppsundersökningen. För att skapa en så 
heltäckande bild som möjligt av KTH-lärarens behov av kompetensutveckling valdes en 
informant från var och en av de nio skolor som har egna utbildningsprogram och obligatoriska 
kurser.  

Kravet för att delta i urvalet var att informanten var undervisande lärare. Informanterna hade 
olika bakgrund och hade undervisat olika länge och olika mycket. Informanternas pedagogiska 
utbildning skilde sig åt; från att inte ha läst någon pedagogisk kurs till att ha läst minst en kurs i 
högskolepedagogik. Även informanternas tjänstebeteckningar (adjunkt, lektor och professor) 
skilde sig åt. Intervjustudien bestod av sju intervjuer istället för planerade nio på grund av att två 
av informanterna inte hade möjlighet att delta under den tidsperiod intervjuerna ägde rum. 

4.2.2 GENOMFÖRANDE AV MÅLGRUPPSUNDERSÖKNINGEN 

Målgruppsundersökningen är både explorativ och deskriptiv då den både ska kartlägga befintliga 
strukturer och utreda nya behov av kompetensutveckling [34]. För att få mesta möjliga 
information från samtalen med informanterna hålls intervjuerna med låg grad av standardisering 
och låg grad av struktur vilket enligt Patel et al lämpar sig bäst om kvalitativ analys av intervjuerna 
önskas göras [34]. Som stöd för intervjuerna sammanställdes ett frågebatteri med två 
huvudfrågeställningar vilka undersökningen syftade till att ge svar på efter analys av intervjuerna. 
Till dessa två frågeställningar formulerades sedan frågor vilka ställdes under samtalet, se figur 5. 
För varje fråga formulerades ett syfte (se bilaga 2) vilket förtydligade för frågeställaren vad 
avsikten med frågan var om ett förtydligande var nödvändigt. Frågorna utgjorde stöd för 
samtalet. Ordningen dem sinsemellan och exakt formulering anpassades under intervjuerna. 
Samtliga intervjuer spelades in och inspelningarna låg sedan till grund för analysen.  
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Figur 5‐ Frågebatteri 

1) I vilken omfattning används integrerad kommunikation aktivt i undervisning och 
examination  
a) Beskriv hur ett normalt kursupplägg ser ut för dig? Varför använder du just det upplägget? 

Upprepar det sig i flera av dina kurser? Hur kommer det sig? 
b) Hur resonerar du när enskilda föreläsningar och övningar planeras? 
c) Hur resonerar du kring valet av examinationsform? Vilken roll tilldelar du 

examinationsmomentet?  
 

2) Vilket stöd skulle behövas för att du skulle införa mer integrerad kommunikation i din 
undervisning och examination? 
a) Hur resonerar du när du förändrar kurser?  Hur ser du på kursförändringsarbete? 
b) Vad tänker du på när jag säger ”integrerad kommunikation i undervisning och examination”? 
c) Vad är kommunikation i kurser för dig? 
d) Vad skulle förmå dig att ändra ditt sätt att undervisa? 

4.2.3 ANALYSMETOD 

Innehållet i intervjuerna bedömdes som mer av intresse än informanternas specifika 
formuleringar. En kombination av analysmetoderna Meningskoncentrering och Meningstolkning 
används för att sammanställa intervjuerna [35]. Denna kombination av tolkningsmetoder utgör 
ett verktyg där texten blir mer koncentrerad och lättare hanterbar samt skapar möjlighet att 
uppfatta strukturer och relationer som inte framgår explicit i intervjun.  

Analysen syftar till att besvara de två huvudfrågorna: 

1) I vilken omfattning används integrerad kommunikation aktivt i undervisning och 
examination? 

2) Vilket stöd skulle behövas för att du skulle införa mer integrerad kommunikation i din 
undervisning och examination? 

4.3 RELIABILITET OCH VALIDITET 
För att identifiera KTH-lärarens behov av kompetensutveckling inom integrerad kommunikation 
i ämnesutbildning detta behov kartläggs hur kommunikation idag integreras i utbildningen samt 
hur lärarnas metodik i kursförändringsarbetet ser ut. Syftet med kartläggningen av hur 
utbildningen ser ut idag är att kompetensutvecklingsseminariet ska erbjuda ett stöd som hjälp för 
universitetsläraren att utveckla integrering av kommunikation i kurser. Utan kartläggningen kan 
risken vara att seminarieunderlaget håller för låg eller för avancerad nivå och då inte utgöra ett 
användbart stöd för läraren. Den andra delen i intervjustudien syftar till att utreda hur lärarna 
arbetar med kursförändring. Att utarbeta ett stöd som bygger på en annan förändringsmetodik än 
den som idag används av lärarna kan vara kontraproduktivt då lärarna inte lika lätt och självklart 
omsätter teori till praktik. Intervjustudien behandlar inte den direkta frågan om vilket stöd lärarna 
tror sig behöva. Denna fråga besvaras genom att tolka informanternas övriga svar. Detta kan 
ifrågasättas ur ett reliabilitets- och validetsperspektiv, speciellt när denna analys enbart är utförd 

- 25 - 
 



 

av en person och inte med stöd av en oberoende medbedömare. Argumentet för detta val av 
metod är att seminarieunderlaget ska vara behovsorienterat istället för att vara baserat på 
informanternas åsikter om ämnet och deras tankar kring vilket stöd som skulle behövas.  

4.3.1 URVAL OCH GENERALISERBARHET 

Urvalet av informanter är gjort med avsikten att spridningen av informanter skall vara så stor som 
möjligt för att resultatet skall kunna svara för KTH-lärarens behov. Spridning efterfrågas inom 
områden som organisatorisk hemvist, typ av lärartjänst och vilken av typ ingenjörsutbildning 
informanten huvudsakligen undervisade i. Om informanterna valde att delta i studien eller inte 
kan bero på intresse för pedagogiska frågor. En möjlighet är att enbart informanter med intresse 
för frågor om lärande väljer att delta i studien. I ett validitetsperspektiv kan detta innebära att 
informanternas svar inte kan ses som representativa för lärarpopulationen på KTH. Dock är 
spridningen så stor och frågorna valda på sådant sätt att en generalisering utifrån informanternas 
svar anses möjlig att göra. Samtliga lärare i urvalet var positiva till att delta i studien, dock var det 
inte möjligt att genomföra två av intervjuerna. Ur ett generaliseringsperspektiv kan det 
ifrågasättas om lokala kulturer på olika avdelningar och ämnesområden spelar roll för hur lärarna 
definierar och behandlar kommunikation som företeelse. Samtidigt kan individuella skillnader 
mellan lärare vid samma avdelning vara större än mellan två lärare vi olika institutioner. En viss 
kulturskillnad föreligger med största sannolikhet. Syfte med studien är att se vilket stöd lärarna 
vid hela lärosätet är i behov av. Urvalsgruppen bedöms vara representativ för hela lärarkollegiet 
vid KTH. 

4.3.2 ÖPPENHETEN I INTERVJUERNA OCH REDIGERADE SVAR FRÅN 

DELTAGARNA 

Ett ytterligare problem för validiteten kan vara att studien genomfördes inom ett större projekt 
som KTH Learning Lab bedriver. Denna avdelning ansvarar för det pedagogiska 
utvecklingsarbetet och utbildning inom universitetspedagogik på KTH. Ett möjligt scenario är att 
informanterna på grund av denna bakgrund redigerar sina svar till att bli mer positiva och mer 
korrekta. Valet att genomföra intervjuerna mer som förtroliga samtal hellre än strikta intervjuer 
gjordes med avsikt att skapa mer förtroende mellan informanten och frågeställaren. Att låta 
svaren vara anonyma i rapporten stärker informantens möjlighet att uttala sig ärligt och 
oredigerat. 

4.3.3 ANALYS UTIFRÅN ANALYSMODELLEN FÖR INTEGRERAD KOMMUNIKATION 

Analys av intervjuerna sker utifrån den modell som presenterats i kapitel 3.5. Analysmodellen är 
framtagen för att utgöra ett stöd i kvantifieringen av integreringen av kommunikation i 
ämnesdisciplinära kurser Det är av vikt att vara observant på att luckor i beskrivningen av 
integrerad kommunikation som kan förekomma. Det passiva-aktiva perspektivet är infört för att 
möta upp strukturella mönster av hur integrering sker, något som har identifierats tidigare [28]. 
Informanterna har i intervjuskedet inte varit informerade om denna modell och ämnet integrerad 
kommunikation har bara kort beskrivits för dem.  
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4.4 RESULTAT OCH ANALYS AV INTERVJUSTUDIEN 
Analysen av informanternas svar görs utifrån den modell för integrering av kommunikation som 
presenterats i denna rapport (se 3.5, figur 5). De citat som redovisas i rapporten syftar till att 
förstärka och tydliggöra analysen av informanternas svar. Då studien syftar till att utreda behovet 
av kompetensutveckling inom integrerad kommunikation på hela universitetet har ingen hänsyn i 
analysen tagits till vilken skola eller avdelning informanterna kommer ifrån. Ingen anledning 
förelåg att inte redovisa informanternas svar anonymt  

4.4.1 LÄRARSYNEN PÅ KURSER, UNDERVISNING OCH EXAMINATION KOPPLAT 

TILL INTEGRERING AV KOMMUNIKATION  

Sammanfattningsvis är medvetenheten om pedagogik och undervisning stor hos KTH:s lärare. 
Informanterna i studien hade en god förmåga att redogöra för sina val av undervisnings- och 
examinationsformer. De var engagerade i sina kurser och intresserade av undervisning och 
pedagogik.  

Lärarna är väl medvetna om vad som kännetecknar god pedagogik och vad som är en bra 
lärmiljö. I de fall lärarna i sin undervisning avviker från vad som i deras mening formellt 
definierar en god läraktivitet baserar lärarna sina val på sin egen erfarenhet av undervisning och 
på studenternas studieresultat. Lärarna är medvetna om sina val och redogör på väl underbyggt 
sätt för varför olika läraktiviteter och moment ingår i kurserna. Generellt ser lärarna positivt på 
praktiska läraktiviteter i kurser, så som laborationer, projektarbeten och grupparbeten. Samtliga 
informanter i studien hade minst en läraktivitet av mer praktiskt karaktär i de kurser de ansvarade 
för.  

4.4.1.1 Integrering av kommunikation under föreläsningar 

De lärare som tillämpar föreläsningar i sina kurser har en väl underbyggd argumentation varför 
föreläsningen finns. Syftet med föreläsningar kan variera. Föreläsningar används bland annat till 
att hjälpa studenterna strukturera ämnet, till att inspirera för studier, att underbygga och 
förbereda kommande praktiska inslag i kursen och för att förmedla en del av ämneskulturen till 
studenterna. Informanterna argumenterar för att ”klassiska” föreläsningar fyller en funktion i 
undervisningen. De är väl medvetna om kritiken mot föreläsningar men argumenterar mot tesen 
att föreläsningar inte är bra läraktiviteter. Lärarna är medvetna om att med rätt verktyg kan 
föreläsningar göras till bra läraktiviteter även om de själva inte tillämpar dessa verktyg.  

Ett aktivt användande av integrerad kommunikation som lärverktyg i undervisningssituationen är 
något som informanterna var medvetna om. Läraktiviteter av detta slag (figur 6, orange ruta) 
finns i lärarnas medvetande. Dock uttryckte flertalet av informanterna att de inte hade den 
kunskap eller de verktyg som krävdes för att tillämpa aktivt lärande. 

”Studenterna är passiva under föreläsningarna, det märks och det bekräftas i 
utvärderingen. Jag vet att det inte är en bra lärmiljö men jag känner inte att jag har 
verktyg för att aktivera dem.” 

Besitter läraren kunskapen om hur verktygen tillämpas sker användningen i mycket begränsad 
omfattning då lärarna anser att de inte har tid att ändra ett redan fungerande 
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undervisningskoncept genom att lägga till nya aktiviteter i undervisningen. Lärarnas förmåga att 
använda sig av aktivt lärande under föreläsningarna är begränsade. De har också begränsade 
erfarenheter kring vad aktivt lärande kan göra med föreläsningsklimatet och studenternas 
deltagande under dessa. 

”Jag försöker interagera med studenterna, jag kastar ut en fråga ibland men det är svårt 
att få svar. Jag kanske är dålig på att ställa frågorna eller dålig på att ställa de ’rätta’ 
frågorna.”  

"Målgruppsneutrala 
presentationer"

(Presentation ämnat 
för mottagare med 
samma bakgrund och 

förkunskaper)

Förutbestämd 
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referensram

(Sätta 
ämneskunskaperna i 

en kontext)

Gruppuppgifter med 
fokus på 

ämnesinnehåll

(Inlämningsuppgifter i 
par)

Aktivt lärande

(Kamraträttning, 
feedback)

Figur 6 – kunskap om aktivt lärande finns. Dock saknar lärarna 
kunskap om hur lärverktygen kan tillämpas eller så upplever 
lärarna att de inte har tid att införa nya läraktiviteter i en 
redan fungerande kurs. 

 

De lärare som använder metoder för att aktivera studenterna under föreläsningar upplever att 
studenterna blir mer aktiva under föreläsningen och mer aktiva i sitt lyssnande. Aktiviteterna 
stimulerar till både bättre studentaktivitet i läraktiviteten och till bättre lyssnande under 
föreläsningarna. Informanterna upplever att lärmetoderna motiverar och stimulerar studenterna 
till att lära sig mer och intressera sig för ämnet.    

”I början av en kurs ger jag under föreläsningarna studenterna små frågor att diskutera. 
Till exempel om de kan koppla ämnesområdet till något de gjort tidigare. Då diskuterar 
de flitigt och föreläsningsklimatet blir annorlunda. Men jag gör inte de här övningarna 
senare i kursen. Då kan jag kasta ut några frågor då och då.” 

”Jag brukar säga under föreläsningen att om tio minuter ungefär så kommer en 
flervalsfråga4, då upplever jag att studenterna lyssnar extra vaksamt. En bonus är att jag 
då också kan checka om de förstått” 

Samtliga informanter i studien redogjorde för att de under föreläsningar ställde frågor till 
studenterna men att gensvaret inte alltid var bra. Att ställa frågor under en föreläsning är något 
                                                 
4 Läraktivitet där studenterna får flervalsfrågor och svarar genom att sträcka upp t.ex. lappar med olika färger. 
Färgerna representerar de olika svarsalternativen. Läraren får snabbt en bild av studentgruppens förståelse. 
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som lärarna mer eller mindre utryckte som ett måste. Frågor i föreläsningssituation ställs av lärare 
för att försöka uppnå någon form av kontakt med gruppen studenter. Frågorna är ofta av typen 
”Har ni några frågor på detta?” eller ”Har ni förstått?”. Informanterna menar att frågorna ger 
möjlighet för studenter att återkoppla till föreläsaren om det är något som är oklart. 
Informanterna upplever att studenterna inte utnyttjar denna möjlighet.    

”Ibland ställer jag frågan ”Hur funkar det här?”, det gör jag mycket för att pejla om 
studenterna är med, om de är vakna.” 

”Studenterna kan alltid ställa frågor även om gruppen är stor. Men man ska inte räkna 
med att få några frågor om man inte gör ’något särskilt’, jag gör inte detta ’något 
särskilt’.” 

Att aktivera en större grupp studenter under föreläsningarna upplever lärarna som svårt. 
Informanterna vittnade om att det är lättare att skapa ett bättre och mer aktivt klassrumsklimat i 
högre årskurser. Informanterna hänvisade till att gruppstorleken har en betydande inverkan på 
om studentgruppen gick att aktivera. Samtidigt har lärare för relativt små undervisningsgrupper 
(ca 30 studenter) svårt att aktivera klassen om studenternas intresse och motivation för att läsa 
ämnet är lågt. Detta tyder på att studenternas intresse i hög grad styr hur väl de är aktiva under 
föreläsningen. Både storlek på studentgruppen och studenternas motivation är avgörande för hur 
interaktionen student-lärare är i klassrummet.  

4.4.1.2 Integrering av kommunikation i utvärderingsfasen och under 
praktiska läraktiviteter 

Precis som lärarna är väl medvetna om och kan redogöra och argumentera för sitt agerande i 
rollen som föreläsare är de även väl insatta i valet av utvärderingsformer. Praktiska moment lyfts 
fram som viktiga för att ge studenterna möjlighet att träna och visa förståelse för ämnet och på så 
sätt skapa sin egen förståelse. Tentamina utgör ett verktyg för att mäta kunskap och används inte 
hos någon av informanterna som en läraktivitet. Beroende på kursernas natur utgör en skriftlig 
tentamen antingen en lägsta tröskel vilken samtliga studenter ska ta sig över eller så används 
tentamen för att gradera vilket betyg de studerande ska få. Gemensamt för tentamina är att de 
utgör ett verktyg för kontroll av studentens kunskapsnivå.  

”Jag vill alltid ha en individuell skriftlig prövning. Jag fokuserar inte så mycket på 
förståelse, mer på att de ska ha grepp om ämnesområdet. Jag vill kontrollera att 
studenterna kan vissa grundläggande begrepp. Frågorna ska vara lätta att bedöma så det 
inte ska vara några tveksamheter vid rättning.” 

”Tentan använder jag för att säkerställa att alla studenter ha uppnått en lägsta nivå av 
förståelse.” 

Att utvärdera en kurs med många olika moment är vanligt på KTH, det visar inte minst en studie 
från 2009 [28]. Inslag av praktiska moment sker i huvudsak på två olika sätt. Antingen utgör de 
praktiska läraktiviteterna basen i kursen eller så utgör de komplement till kursens teoridel. 
Intervjustudien visar att två olika förhållningssätt påverkar hur läraren behandlar det praktiska 
lärmomentet ur ett utvärderingsperspektiv.  
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I de fall där det praktiska lärmomentet utgör den primära delen av kursen vittnar informanterna 
om att utvärderingsfasen är mer fokuserad på förståelse än på kontroll. I dessa fall ges studenten 
möjlighet att både öva sin kommunikativa förmåga och att visa kommunikativ färdighet. Att 
kunna redogöra för sina val och slutsatser och att försvara sina resultat lyftes av lärarna (som 
tillämpade denna typ av kursstruktur) fram som en av de viktigaste delarna av den praktiska 
läraktiviteten. Målet är att studenten lär sig förhålla sig till ämnet och agera inom disciplinen. 
Utvärderingsfasen handlar inte enbart om rätt eller fel utan det är viktigt att studenten redogör 
för till exempel arbetsgång, uppgiftens lösning och varför denna är bra.  

”Laborationerna är avgörande i kursen. Förut ville jag att de skulle kunna påverka 
betyget. Nu bestämmer de betyget!”  

”Vi vill att studenten ska få möjlighet att träna på sina ingenjörsfärdigheter, inte bara 
använda information från senast lästa kapitel i kursboken. Studenten lämnar in all 
mätdata och alla uträkningar och till dessa skriver de ett abstract på max en halv sida där 
de redogör för det viktigaste från läraktiviteten.” 
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Figur 7 – Gröna rutor: under praktiska läraktiviteter integreras kommunikation passivt. Studenterna övas i 
kommunikation vid problemlösning i par eller i smågrupper och utvärderas genom att redogöra för sitt 
resultat och arbetsgång för en målgrupp med samma kunskapsnivå som de själva. 
Röd ruta: praktiska läraktiviteter med fokus på resultat integrerar kommunikation passivt 

 

 

Kurser med prioriterade praktiska inslag i medför att kommunikation integreras på olika sätt. 
Kommunikationen sker passivt men syftar till att student både ska lära sig ämnet bättre och lära 
sig kommunicera (se figur 7, gröna rutor). I utvärderingsfasen utgör kommunikation ett viktigt 
element.  

”Ibland arbetar studenterna enskilt och ibland i par eller i mindre grupper. Till varje 
laboration ska de dock lämna in laborationsrapporter enskilt. Jag vill att de i rapporterna 
fokuserar på det laborativa, på beräkningar och inte att skriva av det som står i 
instruktionerna” 
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I de fall de praktiska läraktiviteterna var underordnade andra former av läraktiviteter utgjordes 
utvärderingen mer av en kontroll av utförd aktivitet. Att kunna kommunicera slutsatser och 
resultat är i detta avseende underordnat förmågan att nå resultat. Detta förhållningssätt till 
praktiska läraktiviteter kan erbjuda möjlighet för integrerad kommunikation men i detta fall 
begränsas denna integrering till att vara passiv integrering av ’kommunicera för att lära’ (se figur 
7, röd streckad ruta). Detta förutsatt att studenterna inte arbetar enskilt med läraktiviteten utan i 
grupper om minst två studenter.  

4.4.2 EN SAMLAD BILD AV INTEGRERAD KOMMUNIKATION I UTBILDNINGEN  

Intervjustudien visar på att det idag finns inslag av kommunikation i de ämneskurser som ges. 
Figur 8 visar en sammanfattande bild över vilka former av integrerad kommunikation som äger 
rum i kurser utifrån att analysen görs utifrån hur lärarna förhållande till sin egen undervisning och 
till deras syn på utvärdering. 
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Figur 8 – Sammanfattning av olika former av integrerad kommunikation i kurser på KTH. Alla delar utom aktiv integrering av 
lära att kommunicera sker i någon omfattning enligt intervjustudien. 

Vissa läraktiviteter har som uttalat syfte att studenterna ska ges träning i kommunikation, i andra 
moment tränas kommunikation utan att detta är det uttalade syftet. Studien visar på att hur 
lärarna förhåller sig till kommunikation i ämneskurser beror på om kommunikationen aktivt har 
planerats in i kursen eller om träning ändå sker som ett utfall av läraktiviteten. I de fall träning i 
kommunikation har planerats in i kursen handlar det om muntlig och skriftlig rapportering där 
fokus ligger på att redogöra för ett visst resultat eller viss fakta. Det handlar alltså ofta om en 
passiv integrering syftad till att studenten ska lära sig att kommunicera.  
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”Skriftlig kommunikation är viktig för en ingenjör. Vi bedömer både innehållet och 
strukturen i rapporten.” 

”Kommunikationen i min kurs sker i form av skriftlig och muntlig redovisning av en 
gruppuppgift. De ska lösa ett problem, skriva en rapport och redovisa lösningen muntligt 
för resten av klassen.” 

Informanterna var inte lika medvetna om att kommunikation tränas indirekt i kurserna då 
studenterna arbetar tillsammans. Analysen av studien visar dock att den vanligaste formen av 
integrerad kommunikation i kurserna var just denna typ av integrering. Informanterna i studien 
redogjorde för hur betydelsefullt de ansåg det vara att studenterna i praktiska läraktiviteter 
samarbetade och diskuterade med varandra. Någon struktur i hur och med vem studenterna 
samarbetade förelåg inte.  

Passiv integrering som syftar till att öka studenternas kunnande i ämnet fanns inte som begrepp i 
lärarnas referensram. Likaså indikerar studien att lärarna inte har aktiv integrering av ’lära att 
kommunicera’ i sin referensram. Denna typ av integrerad kommunikation sker i mycket 
begränsad utsträckning om man ska se till resultatet i denna studie och vad som framkommit i 
tidigare utredningar av kurser på KTH [28].   

4.4.3 SYNEN PÅ FÖRÄNDRING 

KTH:s lärare strävar efter att skapa en bra utbildning och bra kurser. Motivationen till 
kursutveckling är entydig: kursen ska bli bättre. Det är däremot inte entydigt vad som utgör 
skalan för hur kurskvaliteten mäts. Vissa lärare hänvisar till kursutvärderingar och tidigare års 
studentresultat. Andra bygger antagandet att förändring är nödvändig på egna upplevelser av 
tidigare kursomgångar. 

”En ledtråd till att en förändring behöver genomföras är att de inte är intresserade av 
ämnet. Studenterna ställer inga frågor och ställer man frågor till dem på tentan om ämnet 
klarar nästan ingen av den uppgiften.” 

”Mitt kursförändringsarbete är styrt helt och hållet av kursutvärderingarna. Jag har ingen 
egen ambition att ändra i kursen. Det är helt och hållet yttre krafter som påverkar.” 

Gemensamt för kursutvecklingen var att informanterna beskrev en iterativ process när det 
handlade om förändringar i kurserna. Lärarna gör årligen mindre justeringar i kurser. Det handlar 
om att uppdatera uppgiftslydelser, förtydliga föreläsningsanteckningar och justera delar av 
innehållet i kursen.  

”Kursförändringarna är styrda av vad studenterna tycker är svårt, till kommande 
kursomgångar försöker jag förtydliga det ämnesområdet eller teorin. Om de praktiska 
läraktiviteterna är svåra och inte så många har klarat dem så försöker jag ändra lite i dem. 
Små droppar i havet leder förändringen framåt.” 

Det är viktigt för lärarna att kursen ger bra utvärderingar eller att studenterna är nöjda. 
Studenternas genomströmning ses också som en viktig faktor för om en kurs är bra. 
Informanterna uttryckte att en kurs med 70-80% godkända studenter efter första ordinarie 
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tentamen utgör en bra genomströmningsgrad. Sammanfattningsvis är yttre påverkan, styrd av 
studenterna, den genomgående största faktorn som styr förändringsarbetet på kursnivå, även om 
kurser förändras på begäran av programledning eller på grund av omstrukturering av hela 
utbildningsprogram. 

5 RESULTAT OCH SLUTSATSER 

5.1.1 SLUTSATSER FRÅN INTERVJUSTUDIEN 

Intervjustudien förmedlar en positiv syn på utvecklingsmöjligheten för utbildningarna vid KTH. 
Integrerad kommunikationsträning äger rum och studenterna tränas i att kommunicera. Frågan 
man kan ställa sig är om detta kan göras bättre, med samma ekonomiska medel och samma 
lärarresurser som idag? Utifrån redogörelsen av hur kommunikation övas i ämneskurser och 
utifrån kunskapen att kurser i huvudsak förändras genom iteration är svaret på frågan: Ja, och det 
behöver inte vara särskilt svårt. 

Större strukturella omorganisationer av kurser och utbildningsprogram erbjuder en stor 
förändringspotential då kommunikation redan från början kan integreras på ett genomtänkt och 
effektivt sätt. Men utifrån förutsättningen att alla nu gällande kursplaner förblir beständiga och 
inga större strukturella förändringar genomförs finns en också stor potential att avsevärt förbättra 
studentens förmåga att kunna kommunicera som en ingenjör ur alla kommunikationens fem 
perspektiv (tala, läsa, lyssna, skriva och samtala). Små genomtänkta förändringar kan generera 
stora förbättringar. Lärarna ställer frågor under en föreläsning men gensvaret upplevs som svagt. 
Hade i stället läraren ställt en riktad fråga och både gett studenterna betänketid och tid att 
diskutera med bänkgrannen hade sannolikt gensvaret varit ett annat.  

Lärarnas förhållningsätt till kommunikation och ämneskunskaper är differentierad. Lärarna menar 
att de inte kan tvinga studenten att delta i kommunikativa moment, att arbeta i par eller aktivt 
vara närvarande på en föreläsning. Det föreligger en restriktiv hållning till hur mycket en lärare 
kan tvinga studenterna att delta i kommunikativa moment. Informanterna i studien förmedlar en 
inställning till kommunikationsfärdigheter som något de inte är ansvariga för (om man bortser 
från skriftlig rapportering). Ansvaret att utveckla sin kommunikativa förmåga är helt och hållet 
lagt på studenten. En av informanterna i studien menade att läraren inte kunde tvinga studenten 
att svara på frågorna då studenten var vuxen och hade ett fritt val. Ansvaret att förmå studenterna 
att nå ämnesmålen i en kurs var dock lärarens. 

Under studien av kurser i ett utbildningsprogram på KTH uppmärksammades att 
kommunikation i hög grad var passiv och syftade till att lära studenten att kommunicera [28]. 
Denna bild förstärks och bekräftas av studien. För att utveckla ingenjörsutbildningarna antas en 
förändring vara nödvändig. Ett synsätt på kommunikationsfärdighet som en ingenjörsfärdighet 
innebär en förändring i utbildningsstrukturen och resulterar (förhoppningsvis) i välutbildade 
ingenjörer väl förberedda för verksamhet inom yrket.  

Införande av mer integrerad kommunikation i utbildningarna vid KTH skulle med stor 
sannolikhet vara gynnsam för så väl studenternas yrkesidentitet, kommunikativa förmåga och 
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ämneskunskaper. Att skapa förtrogenhet med kommunikativa förmågor kräver den studerandes 
motivation [24 s. 308]. Motivation bidrar i sin tur till fördjupad och bättre kunskap inom ämnet. 
Det är viktigt att belysa nyttan av integreringen av kommunikation för lärarna. Användandet av 
kommunikation som lärverktyg är en effektiv metod för att öka studenternas ämnesförståelse och 
begreppsbildning. Att integrera kommunikation i ämneskurser ger inte enbart studenten 
förbättrad färdighet inom kommunikation utan kan även bidra till bättre och mer beständiga 
ämneskunskaper. Faktum är att valet att inte integrera kommunikation i ämneskurser inte finns 
om högskoleförordningen ska vara uppfylld (se 3.2.2). 

Studien visar på brister i mångfald hur kommunikation äger rum i ämneskurser. Lärarna saknar 
en medvetenhet om vad kommunikation är. Problemet härstammar från lärarnas syn på 
färdigheter som något studenten själv utvecklar genom att bedriva akademiska studier. Mayers 
har observerat liknande företeelser: ”som forskare vid universitet är diskussion med kollegor ett 
självklart och nödvändigt inslag, samtidigt förväntar sig samma personer att studenter ska finna 
motivation till sitt lärande och ha förmåga att skapa sin förståelse genom passivt lyssnande under 
föreläsningar” [21 s. 194]. Studenterna ges inte möjlighet, enligt Mayers, till att skapa en 
bestående begreppsbildning i ämnet eller att lära sig att agera som en ingenjör. Lärarna måste 
förändra sin syn på studenter, lärprocesser och kommunikation som lärverktyg för att integrering 
av kommunikation i disciplinära kurser ska uppnå sin fulla potential.  

5.2 STUDIENS KONSEKVENSER FÖR SKAPANDET AV ETT 

KOMPETENSUTVECKLINGSSEMINARIUM FÖR LÄRARE INOM 

OMRÅDET INTEGRERAD KOMMUNIKATION 
Studien påvisar att förändringsarbetet på kursnivå sker iterativt om ingen större omorganisation 
av utbildningsprogram eller kurser genomförs. Syftet med detta examensarbete är att utreda hur 
ett seminarium i integrerad kommunikation kan utformas för att passa för KTH:s lärare som 
undervisar på grundnivån. Seminariet ska erbjuda en inblick i möjligheten att integrera 
kommunikation i disciplinära kurser utan att kursens kostnad eller lärarens arbetsbörda ökar. 

5.2.1 ÄMNESINNEHÅLL I SEMINARIET 

I analysen av intervjuerna gjord med modellen för integrering av kommunikation (se Figur 8 ) 
framgår det tydligt att aktiv integrering av kommunikation inte sker i någon större utsträckning 
oavsett vilket perspektiv på integrering på kommunikation som diskuteras. Kunskapen om hur 
lärare använder kommunikation som ett lärverktyg är begränsad. Informanterna visade viss 
medvetenhet om att verktygen existerade och de förde en argumentation kring att verktygen var 
bra. Dock hade de inte egna erfarenheter av användandet av dessa verktyg. Då de inte ansåg att 
kurserna behövde förändras finns inget incitament att ändra befintlig undervisningsstruktur.  

Studenterna ges under sin tid på KTH möjlighet att tränas i informell kommunikation. Att 
samtala och samarbeta vid projektuppgifter och laborationer med mera ses som mycket positivt 
av lärarna. Denna typ av kommunikation, muntligt samtal, sker inte avsiktligt men är den form av 
kommunikation som med bred marginal är den vanligaste kommunikationsformen som övas i 
grundutbildningen på KTH. Detta sker dock spontant och utan eftertanke. 
Kommunikationsträningen blir resultatet av att läraktiviteter sker i grupper om minst två 
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studenter. Studenterna utmanas inte att utveckla denna kommunikationsfärdighet dels för att den 
inte ses som en färdighet och dels för att valet av samarbetspartner oftast är fritt för studenterna. 
Studenterna ställs inte inför nya samarbetspartners och det är inte heller obligatoriskt att arbeta i 
grupper.  

Utifrån intervjustudien har olika behov av utbildning i integrerad kommunikation identifierats. 
Lärarnas referensram gällande vad integrerad kommunikation i kurserna utgör är oftast begränsad 
till att handla om studenternas förmåga att rapportera, muntligt eller skriftligt, om vad de har 
gjort. Målgruppsanpassad eller effektorienterad (t.ex. säljande argumentation) sker (om det ens 
sker) i mycket begränsad utsträckning. Kommunikationsträningen är monoton i det avseendet att 
det uttalade syftet med kommunikation är relativt lika över alla kurser. Studenten ska lära sig att 
kommunicera. Någon djupare analys av vad ”att kunna kommunicera” betyder föreligger inte hos 
lärarna. 

5.2.2  STRUKTUR OCH UPPLÄGG AV ETT KOMPETENSUTVECKLINGSSEMINARIUM  

En problembaserad undervisningsstrategi tillmötesgår kraven på att lärandet i yrkesutövningen 
ska vara effektivt. Effektivitet och användbarhet framkom under studien som centralt när 
kursförändringsarbete diskuterades. Ett problembaserat förhållningsätt tillmötesgår dess krav (se 
2.2) och kan erbjuda läraren möjlighet att integrera kommunikation mer systematiskt än vad som 
sker idag, utan att villkor för arbetstid och ekonomi ändras. Ett problembaserat förhållningsätt 
bygger på fyra delar (se Tabell 1) – problemformulering, identifiering av ytterligare 
kunskapsbehov, tillägnandet av ny kunskap och utvärdering av ny kunskap i förhållande till 
problemet. Utifrån dessa fyra delar diskuterar jag hur ett kompetensutvecklingsseminarium i 
integrering av kommunikation kan organiseras för att möta lärarnas behov av kunskap inom 
ämnet.  

5.2.2.1 Problemformulering och identifiering av ytterligare kunskap 

Pettersen redogör för sju principer för lärande och undervisning och poängterar vikten av att 
identifiera var den lärande är i sin kunskap [12]. Ur ett konstruktivistiskt lärperspektiv bygger den 
lärande sin kunskap utifrån befintlig kunskap och begreppsvärld. I undervisningssituationen är 
det centralt att identifiera ”vad som ligger inom studentens räckvidd” för att undervisningen på bästa 
sätt ska stödja den lärande i vidare kunskapsutveckling [12 s. 116]. En problemformulering bör 
byggas upp utifrån deltagarnas egna erfarenheter av sin undervisning för att göra nytta i ett 
kompetensutvecklingsperspektiv. Även om det i studien gick att se likheter i informanternas 
förhållningssätt var spridningen av erfarenheter i ämnet brett. Ett 
kompetensutvecklingsseminarium bör därför inledas med att kartlägga var deltagarna kunskaps- 
och erfarenhetsmässigt befinner sig.  

Intervjustudien utreder lärarnas behov av kunskap inom ämnesområdet integrerad 
kommunikation. I studien framkom att flertalet av informanterna inte ansåg att kurserna behövde 
förändras då lärarna ansåg att de fungerade och att kurserna var bra. Någon inre motivation till 
att förändra kurs eller undervisningsmetod var sällsynt. Utan motivation till att lära sig blir det 
inget lärande [12]. Yttre motivation måste ”tillföras” för att lärprocessen ska fungera och vara 
effektiv. Idag utgörs lärarnas yttre motivation av studentprestation och kursutvärderingar. 
Pettersen menar att om de lärandes mål överensstämmer med målet för undervisningen är frågan 
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kring deltagarnas motivation oftast löst [12]. Målet med seminariet är att skapa en medvetenhet 
kring kommunikation som lärverktyg och ge deltagarna redskap att använda dessa lärverktyg. 
Deltagarna måste tidigt kunna identifiera egna mål vilka ingår i målet för seminariet. För att 
formulera dessa mål måste deltagarnas perspektiv på integrerad kommunikation vidgas. Pettersen 
menar att när individen utsätts för något den inte förstår eller som är nytt och stör den 
begreppsbild som föreligger så stimulerar det till att aktivera tidigare kompetens och vidare 
lärande [12]. En problemformulering bör vara av sådan art att den stimulerar läraren att tänka 
nytt och våga omvärdera synen på kommunikation i ämneskurser utifrån vad som diskuterats i 
5.1.1.  

5.2.2.2 Tillägnande av ny kunskap 

”När vi deltar aktivt i lärande gemenskaper, till exempel i lärgrupper, utmanas våra 
föreställningar, antaganden och kunskaper.” 

 Pettersen [17 s. 123] 

Att lära i lärgrupper bidrar till att den lärande får sina uppfattningar ifrågasatta och utmanade 
vilket stimulerar till nytt lärande [12]. Förutom att utgöra en katalysator för lärandet kan 
deltagandet i ett kompetensutvecklingsseminarium tillsammans med andra lärare utgöra möjlighet 
att tillägna sig ny kunskap genom erfarenhetsutbyten. Under intervjustudien beskrevs flertalet 
läraktiviteter där kommunikation integrerades, ibland medvetet och ibland omedvetet. Dessa och 
andra ”goda exempel” kan verka som en inspirationskälla i tillägningen av ny kunskap samtidigt 
som de påvisar att integrering av kommunikation är möjlig att införa i ingenjörsutbildningen.  

Ny kunskap måste kunna vara applicerbar för att ge effekt. Enligt Ellström är kunskapsutveckling 
och förmågan att lära sig yrkesutövning ”intimt sammankopplat med individens 
handlingsutrymme” [8 s. 154]. Intervjustudien visade på att kursförändringsarbete enbart pågår i 
liten utsträckning genom att årligen göra små förändringar. Informanterna liknade sitt 
förändringsarbete vid ”droppar i havet”. Ett kompetensutvecklingsseminarium i integrering av 
kommunikation bör tillmötesgå de yttre förutsättningarna: att förändringsarbetet sker genom små 
årliga förändringar. Det bör erbjuda möjligheten för lärarna att förändra sina ”droppar i havet” 
strategiskt. 

Studien visade att kommunikation integreras i utbildningen men inte alltid avsiktligt eller 
genomtänkt. Strategiska ”droppar i havet” medför att integreringen av kommunikation sker mer 
genomtänkt och mer systematiskt, vilket bidrar till att studenterna får bättre möjlighet att utveckla 
sin kommunikativa förmåga.  

5.2.2.3 Utvärdering i förhållande till problemet  

Kunskapsinhämtning ur en problembaserad lärstrategi avslutas med att den nya kunskapen 
utvärderas i förhållande till problemsituationen [12]. Utifrån handlings- och lärandecykeln är 
reflektion över en ny handlings konsekvenser relaterad till uppsatta mål viktig för att lärandet ska 
vara beständigt i yrkesutövningen [8]. Vikten av att kursförändringen ger positivt resultat 
bekräftades av flera informanter i studien. För ett kompetensutvecklingsseminarium i integrerad 
kommunikation kan utvärderings- och reflektionsfasen ske på två sätt. Antingen kan en fiktiv 
övning hållas där deltagarna prövar nya tekniker eller nya undervisningsstrategier eller så kan 
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seminariet utgöras av två tillfällen med tid emellan för deltagarna att pröva ny kunskap i 
praktiken. Argumentet för att dela seminariet i två delar med möjlighet för deltagarna att pröva 
nyvunnen kunskap är att lärarna då ges en möjlighet att testa och utvärdera en riktig händelse. En 
kombination av dessa två strategier är även möjlig. Informanterna i studien var tveksamma till att 
införa förändringar de inte visste hur de skulle tas emot av studentgruppen. Att ges möjlighet att 
innan ”öva” med andra lärare kan skapa mod att införa ändringar i sin egen undervisning. 
Förändring som fungerar, menade informanterna, gav inspiration till att förändra ytterligare. Det 
föreslagna förfarandet, med seminariet under två tillfällen, ger läraren motivation att pröva 
kunskap i den riktiga undervisningen och läraren får möjligheten att reflektera över sitt agerande.   

5.3 UNDERVISNING I ETT VIDARE PERSPEKTIV 

5.3.1 PROGRAMPERSPEKTIV PÅ INTEGRERAD KOMMUNIKATION 

En utbildning på KTH är mellan tre och fem år lång och varje år ges flera kurser till studenterna 
som läser programmet. Denna studie är begränsad till att behandla ett kursperspektiv på 
integrering av kommunikation. Det är dock viktigt att vara medveten om att kursen utgör en kurs 
bland många andra i en programutbildning. Delar av ett utbildningsprograms kurser måste ta en 
aktiv roll i måluppfyllelsen av kommunikationsfärdigheter. Kommunikationsträning sker mest 
effektivt i ämneskontext och med en progression genom utbildningen [24]. Det är viktigt att den 
enskilda kursens kopplas till övriga kurser i utbildningsprogrammet. Cunningham belyser vikten 
av progression av färdighetsträning genom utbildningen. Ett enda skriftligt alster ger inte 
studenten tillräckligt med övning och feedback för att studenten ska kunna utveckla sin 
kommunikativa förmåga [24]. Därför måste integrering av kommunikation i ämneskurser ske i 
samspel med övriga kurser i ett utbildningsprogram. De kurser som ansvarar för 
examensordningens måluppfyllelse bör ges ett tydligt delmål och tydligt definiera detta i 
kursmålen. Detta utgör en stor skillnad mot att enbart reglera att en kurs tar ansvar för att träna 
en viss kommunikationsfärdighet.  

6 VIDARE FORSKNING 
Studien visar att små förändringar i dagens kursupplägg skulle kunna bidra till att studenterna ges 
mycket bättre förutsättningar för utveckla sin kommunikativa kompetens. Den visar även på 
brister i hur kommunikation hanteras. Seminarieunderlaget (se bilaga 3) syftar till att hjälpa 
lärarna att göra dessa förändringar och att vidga deras syn på integrerad kommunikation. En 
utvärdering av seminariets inverkan på studenternas kommunikativa färdigheter utgör ett nästa 
steg i förbättringen av integrering av kommunikationsfärdighetsträning. 
Studien är gjord med endast ett fåtal informanter. En intressant uppföljning av denna studie är att 
i ett bredare perspektiv se hur kommunikation integreras i kurserna utifrån modellen för 
integrerad kommunikation (se figur 4) 
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BILAGA 1 – EXAMENSORDNINGEN FÖR CIVILINGENJÖRSEXAMEN 
Omfattning 

Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. 

Mål 

För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som civilingenjör. 

Kunskap och förståelse 

För civilingenjörsexamen skall studenten 

- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt 
insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 

- visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och 
naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. 

Färdighet och förmåga 

För civilingenjörsexamen skall studenten 

- visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och 
hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och 
därigenom bidra till kunskapsutvecklingen, 

- visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, 

- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom 
givna ramar, 

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, 
simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, 

- visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till 
människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
hållbar utveckling, 

- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 

- 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. 

- 43 - 
 



 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För civilingenjörsexamen skall studenten 

- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 
etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 

- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 
ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och 
arbetsmiljöaspekter, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 

Självständigt arbete (examensarbete) 

För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 

Övrigt 

För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv 
bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 
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BILAGA 2 - SYFTEN FÖR INTERVJUFRÅGORNA 
I vilken omfattning används integrerad kommunikation aktivt i undervisning och 
examination? 
[Ett av delmålen med intervjun är att kartlägga i vilken omfattning integrerad kommunikation aktivt sker i 
undervisningen. Jag vill få reda på i vilken omfattning lärarna tycker att integrerad kommunikation är positivt 
eller negativt om det är onödigt eller nyttigt. Jag vill veta om lärarna i sitt sätt att tänka på kurser och 
examination som ett avgörande moment för kursplanering.]  

Beskriv hur ett normalt kursupplägg ser ut för dig? Varför använder du just det upplägget? 
Upprepar det sig i flera av dina kurser? Hur kommer det sig? 
[Jag vill få en uppfattning om  hur läraren idag utför sina kurser. Syftet är att få en bild av var vi startar ifrån. 
Jag är intresserad av komma lite på djupet och försöka se bakomliggande orsaker till varför kurser har de upplägg 
de har.]  

Hur resonerar du när enskilda föreläsningar och övningar planeras? 
[Jag vill veta hur lärare resonerar kring planering av läraktiviteter, hur resonerar de när de förbereder en 
lektion/föreläsningar. Hur arbetar de för att aktivera lärande och aktivt deltagande från studenternas sida?] 

Hur resonerar du kring valet av examinationsform? Vilken roll tilldelar du 
examinationsmomentet?  
[Jag vill få uppfattningen om hur lärare resonerar kring examination, är det en kunskapskontroll eller en 
pedagogisk morot och lärmöjlighet. Utifrån svaren här tänker jag forma delar av utbildningen, lärarnas syn på 
examinationsform är av vikt om kommunikation kan integreras väl.]  

Vilket stöd skulle behövas för att du skulle införa mer integrerad kommunikation i din 
undervisning och examination? 
[Den andra frågan jag vill utreda med hjälp av intervjuerna är vilket yttre stöd lärare känner att de behöver för 
att kunna integrera kommunikation aktivt i kurser och undervisning? Jag vill få en bild av vilket fokus 
utbildningen bör ha och vilka aspekter som behöver belysas extra.] 

Hur resonerar du när du förändrar kurser?  Hur ser du på kursförändringsarbete? 
[Jag vill få reda på lärarnas vilja och drivkraft att förändra kurser. Vad driver kursförändring? Hur mycket 
förändring genomförs? Jag vill veta vilka farhågor de har inför förändringar eller vilka möjligheter de ser med 
förändringsarbete.]  

Vad tänker du på när jag säger ”integrerad kommunikation i undervisning och examination”? 
[Jag vill veta vilken åsikt lärarna har i frågan. Är det positivt eller negativt? ] 

Vad är kommunikation i kurser för dig? 
[Jag vill få en bild över vad lärarna väger in i ordet kommunikation. Jag vill veta om lärarna kanske använder 
integrerad kommunikation utan att tänka på det? Väger de in andra aspekter av kommunikation än vad jag 
gör? ] 

Vad skulle förmå dig att ändra ditt sätt att undervisa? 
[Jag vill veta vilka parametrar som krävs för att en större förändring ska komma till stånd. Jag vill i utbildningen 
ha möjlighet att bemöta dessa aspekter och lyfta fram andra möjligheter för att förändring ska kunna komma till 
stånd.] 
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BILAGA 3 – SEMINARIEUNDERLAG 
Seminarieunderlaget består av en Powerpointpresentation vilken kommer att utgöra basen för 
seminariet. Underlaget utgår ifrån de slutsatser som presenterats i rapporten (se kapitel 5). 
Sidorna är kommenterade för att syftet med övningen eller innehållet ska bli tydligare.  

Fakta om seminariet: 

Disposition:  Två delar (2h + 1h) 
  Del 1 (2h): Medvetenhetsgöra hela spektrat av kommunikation 
  Del 2 (1h): Uppföljning 

Målgrupp: Undervisande lärare främst från årskurs 1–3 . Deltagarna bör vid 
tiden för seminariet ha egen undervisning. 

Syfte: Att öka medvetenheten om kommunikation som lärverktyg samt 
stimulera till införandet och användandet av integrerad 
kommunikation.  
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Målgruppen för seminariet är kursansvariga och undervisande lärare i 
ingenjörsutbildningarnas tre första år. 
Del 1: 2 timmar inkl. paus
Del 2: 1 timme

1



Del 1 av seminariet syftar till att kartlägga deltagarnas förhållande till integrerad 
kommunikation, skapa möjlighet för deltagarna att vidga sin definition av integrerad 
kommunikation i ämneskurser och kommunikation som lärverktyg. 

2



Learning outcomes för seminariet

3



Kort genomgång av målsamverkan för att belysa en kurs tre element: Mål, läraktiviteter 
Äoch utvärdering. Är kommunikation ett lärandemål ska det ingå i läraktiviteter och 

utvärdering. Är kommunikation inte ett lärandemål kan kommunikation likväl vara ett 
lärverktyg i olika läraktiviteter.

4



Deltagarna tänker tyst för sig själv kring kommunikation. Vad är kommunikation? 
Målet med övningen är att seminarieledaren skall kunna identifiera eventuella luckor 
som finns. Inkluderar seminariedeltagarna alla delar av kommunikation (dvs. tala, skriva, 
läsa, lyssna och samtala)?

5



Seminariedeltagarna har nu själva reflekterat över vad kommunikation är. Alla borde ha 
en åsikt eller ha någon egen uppfattning vad kommunikation är.
En mindmap ritas upp på tavlan. 
Mål med diskussionen: att komma fram till att kommunikationsfärdighet är mer än bara 
att lära studenterna skriva och hålla presentationer. 
Kommunikation = skriva, tala, samtala, lyssna och läsa
Risken att diskussionen är för bred och ”spårar ur” föreligger. Seminarieledaren måste 
vara väl medveten om detta och leda diskussionen. 

6



Sammanfattar mindmapen och konstaterar att kommunikation består av 5 delar. 

7



Visar på att kommunikation MÅSTE integreras enligt examensordningen. 

8



Visar på att även andra färdigheter i examensmålen kräver god kommunikationsförmåga.

9



Ytterligare argument för att integrera. Det blir en vinst för ämnet att träna 
kommunikation. 

10



Detta borde vara en självklarhet men är det inte. Det kan inte vara viktigast att få in så 
mycket innehåll i en kurs utan det viktigaste är vad studenterna får med sig från kursen. 

11



12



Diskussion i mindre grupper, uppföljning i hela seminariegruppen. 
Diskussionen syftar till att få deltagarna att tänka till och se att kommunikation sker i 
kurserna men att man initialt kanske inte tänker på det. 
Vet man om att kommunikation tränas har man större möjligheter att utveckla 
kommunikativa läraktiviteter. 

13



De två olika perspektiven på integrering presenteras och definieras utifrån 
analysmodellen för integrerad kommunikation.
”Kommunicera för att lära” bygger upp studentens begreppsförståelse och gör kunskap 
mer beständig och över tid långvarig. Att lära att kommunicera (inom disciplinen) ger 
studenterna en yrkesidentitet.
Passiv integrering: Kommunikation tränas i kursen och utvärderas separerat från 
ämneskunskaper. Uttrycks inte nödvändigtvis i kursmålen.
Aktiv integrering: Mål för kommunikation och ämnesfärdigheter integreras med varandra 
i kursmålen. Kommunikationsfärdigheten tränas och utvärderas gemensamt med 
ämneskunskapen

14



Tydliggörande av vilka fyra perspektiv. Diskutera med deltagarna vad de olika 
perspektiven innefattar. 
Med ”målgruppsneutrala presentationer” menas presentationer där målgruppen r vagt 
angiven eller att studentens egna kunskapsnivå och erfarenheter utgör målgruppens

15



Tydliggörande av vilka fyra perspektiv. Diskutera med deltagarna vad de olika 
perspektiven innefattar. 
Perspektivet innebär att kommunikation sker mot en målgrupp som där studenten ej 
ingår eller att format för kommunikation är given på ett verklighetsbaserat sätt. 

16



Tydliggörande av vilka fyra perspektiv. Diskutera med deltagarna vad de olika 
perspektiven innefattar. 
Att ställa frågor rätt, kamraträttning … (Ref. E. Mazur 1997)

17



Tydliggörande av vilka fyra perspektiv. Diskutera med deltagarna vad de olika 
perspektiven innefattar. 
Vanligaste formen av integrerad kommunikation. Syftar till kamratdiskussioner vid t.ex. 
laborationer eller genomförandet av hemuppgifter

18



Diskussionen sker i grupper om 5‐6 deltagare. Om möjligt är det bra om deltagarna 
kommer från så olika delar av KTH för att få en spridning. Det är när man får sin kunskap 
ifrågasatt som man har möjlighet att utveckla sin kunskap. 

19



Visar vad som framkommit i exjobbsstudien och studien på T‐programmet. Att 
kommunikationsträningen är monoton och passivt integrerat. Det ska inte se som något 
dåligt men det är viktigt att alla perspektiven av integrering sker för att 
examensordningens mål ska vara uppfyllda. Att kommunicera ämneskunskaper är viktigt. 

20



Huvudargumenten mot integrering berörs i litteraturen och handlar ofta lärarnas rädsla 
att behöva lägga mer tid på sina kurser samt att inte ha tid för lika mycket 
ämnesinnehåll. Forskning och dokumenterad beprövad erfarenhet är dock tydlig med att 
integrering är gynnsam för såväl studentens förståelse för ämnet som för studentens 
kommunikativa förmåga.

Utvärderingsfasen av en kurs utgör kvittot på att kunskapsnivån och färdighetsförmågan 
är uppnådda. Att skilja på utvärdering och examination är av vikt. 

21



Lyfter fram att utvärdering kan användas för att gynna studentens lärprocess. Detta 
förtydligande är viktigt för att fortsatta diskussioner inte ska handla om lärarnas 
arbetsbelastning.

Integrering av kommunikation i ämneskurser måste kunna ske på samma ekonomiska 
villkor som kursen har idag. 

22



Först diskussion i mindre grupper, sedan uppföljning (ledd av seminarieledaren) i 
helgrupp. 

‐Används utvärderingen som en läraktivitet eller en kontroll?

‐Om kontroll hur kontrolleras måluppfyllelsen?

23



Sammanfattar diskussionen med några huvudpunkter. 

24



Lyfter fram formativ utvärdering som en viktig del i studenternas lärprocesser. Det är 
viktigt att inte glömma bort att kommunikation är kontextberoende. Om 
kommunikationen inte tar vara på kontexten så hjälper inte kommunikationsträning till 
att bygga studentens begreppsförståelse. Vi har inte då en win‐win situvation. 

25



Gruppen ska diskutera och komma med förslag till lösningar. 
Vill med detta exempel lyfta fram att förändring inte behöver vara så stor för att påverka 
studentens lärprocess. Exempelvis kan läraren i detta fall be studenten att efter varje 
föreläsning reflektera skriftligt över föreläsningen. Reflektionerna kan sedan läsas och 
kommenteras av en annan medstudent. 
Studenten motiveras att lyssna mer fokuserat på föreläsningen, student måste formulera 
sig förståligt i skrift, studenten måste läsa och ta till sig vad en annan student har skrivit 
och måste ytterligare en gång formulera ett budskap som ska vara tydligt för 
mottagaren. Flera kommunikativa färdigheter kan alltså övas (Lyssna, skriva, läsa och 
samtala) och studenten kommer samtidigt att behandla föreläsningarnas ämnesinnehåll.
Läraren kan om denna vill kontrollera att studenterna gör övningen genom att samtliga 
studenter själva skriver en reflektion över vad denna lärt sig av hela övningen. 

26



Diskussion i mindre grupper. Alla deltagare skriver sedan ner sina ”lösningar” på ett 
papper vilka ges till seminarieledaren. 
Övningen är en förberedelse inför uppgiften vilken ska utföras till del 2 av seminariet. 

27



Uppgift vilken samtliga deltagare måste göra inför del 2 av seminariet. Uppgiften syftar 
till att sätta teorin i praktik. Att läraren skall våga göra förändring och förhoppningsvis se 
att de går lätt att genomföra och att det ger resultat. 

28



29



30



Andras erfarenheter och goda exempel är viktiga i processen för att utvecklas. 
Diskussionen sker i mindre grupper och följs upp i helgrupp. 

31



Det finns massor av bra exempel i litteraturen. Detta är bara ett urval. 

32
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