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Introduktion 

Utredningsprojekt – en viktig fas i verksamhetsutveckling 
Verksamhetsutveckling, som av e-delegationen (2015) beskrivs som ”ut-
veckling av en organisations kärnverksamhet och dess processer”, är svårt. 
Ljungberg & Larsson (2012) menar att organisationer i allmänhet är dåliga 
på detta, trots den stora potential det ligger i sådana förbättringar. I många 
fall föregås ett förändringsprojekt av en utredning som leder fram till ett 
beslutsunderlag, som i sin tur ligger till grund för det beslut om förändring 
som tas i aktuellt forum. Detta illustreras i Figur 1 nedan. Lyckade föränd-
ringsprojekt bygger dels på att förändringen genomförs på ett bra och 
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genomtänkt sätt, dels på att den föregående utredningen är välgjord, så att 
beslut kan fattas utifrån ett bra underlag. 
 

 

Figur 1: Schematisk beskrivning av ett förändringsprojekt 

Behovet av bra undervisning i utredningsmetodik 
Att inom ramen för en utbildning genomföra förändringar i verkliga verk-
samheter är praktiskt mycket svårt. Att göra utredningar och ta fram 
beslutsunderlag är däremot möjligt. På flera utbildningar genomförs såväl 
projektarbeten som examensarbeten där externa organisationer får hjälp 
med beslutsunderlag kopplat till sin verksamhetsutveckling. Sådant 
projektbaserat lärande lyfts ofta fram som ett bra sätt att föra in yrkesrele-
vanta situationer i utbildningen, se t.ex. (Fortuin & Bush, 2010; Ardley & 
Taylor, 2010; Bootsma et al., 2014). 

Vi har många års erfarenhet av att handleda studenter i deras planering 
och genomförande av utredningsprojekt i kurser och examensarbeten. 
Trots att vi lägger mycket tid på handledning och annat stöd upplever vi 
att studenterna har svårt att ta till sig en bra metodik för dessa utred-
ningar. När verkliga problem ligger till grund för utredningarna blir det 
stor spridning i problemställningarna. Det finns då ingen ”standard-
metod” att ta till. En hel del analys behövs därför för att precisera uppdra-
get samt välja angreppssätt och metoder. Detta, att planera en utredning 
av ett oprecist uppdrag, är problematiskt för studenterna. 

En viktig del i lärares kompetens är att förstå vad som är svårt för 
studenterna att lära sig (Alonzo et al., 2012; Park & Oliver, 2008). En 
lärare måste enligt Shulman (1986) inte bara vara bra på sitt ämne och 
vara en allmänt god pedagog - hen måste också förstå sitt ämne på ett sätt 
som gör det möjligt att lära ut det till andra. Shulman kallar denna kuns-
kap för ”Pedagogical Content Knowledge”, vilket på svenska ungefär kan 
likställas med ämnesdidaktik. Meyer & Land (2003) myntade begreppet 
”threshold concept” för kunskap som är svår och utmanande att ta till sig, 
men som leder till ett nytt sätt att förstå ett ämne när man väl ”knäckt 
koden”. Att kunna förstå vilka trösklar studenterna möter, och hur man 
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kan hjälpa dem att ta sig över dessa trösklar, är därmed viktigt. Vi ser här 
ett behov av att bättre förstå hur studenterna tar till sig undervisning och 
handledning i utredningsmetodik, för att därigenom kunna förbättra vår 
undervisning och därmed även studenternas lärande. 

Projektets syfte 
Syftet med detta pedagogiska utvecklingsprojekt var att öka förståelsen för 
hur vi i undervisningen kan stötta studenternas lärande i utredningsmetodik. 

Metod för genomförandet 
Efter att inledningsvis studerat litteratur om utredningsmetodik, interv-
juades representanter för olika avdelningar på LiU, där studenterna arbe-
tar med utredningsprojekt som ligger inom ramen för ovanstående be-
skrivning. Intervjuer på 45-90 minuter genomfördes med representanter 
för sju avdelningar, från tre av LiUs institutioner. En specificering av res-
pondenterna finns i bilaga 1. Intervjuerna spelades in med respondenter-
nas samtycke. 

Utifrån intervjuerna valdes en kurs ut som case för djupare studier. 
Denna kurs följdes under projektets gång genom diskussioner med exami-
nator och andra involverade lärare, samt genom enkäter riktade till kurs-
deltagarna. Upplevda problem med kursen identifierades, förändringar 
genomfördes och följdes upp under två kursgenomföranden. 

Utredningsmetodik i litteraturen 
Traditionell litteratur kring utredningsmetodik utgår från att problemet är 
teoretiskt genererat eller åtminstone har en tydlig teoretisk koppling. Vissa 
författare diskuterar dock hur man ska hantera situationer där problem-
ställningen utgår från en extern uppdragsgivares verkliga problem. 
Skärvad & Lundahl (2016) betonar t.ex. vikten av att noga förstå vad upp-
dragsgivaren vill och i samråd med denne formulera uppgiften. De menar 
också att uppdragsgivare inte alltid har tillräcklig kunskap om sin egen 
verksamhet, och att det ofta finns flera intressenter i organisationen att ta 
hänsyn till, vilket innebär att uppgiftsformuleringen kan vara både svår 
och tidskrävande. Den här typen av uppdrag kan liknas vid det som inom 
”active learning”-litteraturen kallas för ”dåligt strukturerade problem” 
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(Ringenberg & Vanlehn, 2014) och som enligt Ge & Land (2003) kräver att 
studenterna identifierar orsaker till problemen, tar fram alternativa 
lösningar, och utvärderar dessa kritiskt. 

Processen för att planera och genomföra praktikbaserade projekt tas upp 
på ett liknande sätt av Patel & Davidson (2011) och Cooper & Schindler 
(2003). Med de förstnämndas terminologi beskrivs processen enligt Figur 2. 

 

 

Figur 2: Processen för planering och genomförande av praktikbaserade 
projekt (baserad på Patel & Davidsson, 2011) 

Även om figuren indikerar en tydlig sekvens betonar författarna att 
processen i praktiken är iterativ. Skärvad & Lundahl (2016) anser att det i 
många fall är lämpligt att använda sig av stegvis planering, dvs. att 
utredningen delas upp i faser, där man planerar en fas i taget och låter 
erfarenheterna från en fas påverka planeringen av nästa. Även Bränberg et 
al. (2013) diskuterar viktiga steg i ett projektarbete eller utredning, men 
liksom de andra nämnda källorna går de inte in på problematiken med att 
lära sig utredningsmetodik. 

Generellt sett handlar litteraturen snarare om metodik för olika delar av 
en utredning, medan övergripande metod för utredningsprojekt som hel-
het inte diskuteras. Litteratur som beskriver forskningsprocessen är delvis 
relevant, men forskningsprojekt har oftast ett annat syfte än utrednings-
projekt. 

Utredningsmetodik i undervisningen på LiU 
I samtliga intervjuer med representanter för olika utbildningsmiljöer på 
LiU framkom att man ser utredningsmetodik som något relevant i de 
kurser och utbildningar man bedriver. Det är dock ganska stora skillnader 
på vad man läser in i begreppet utredningsmetodik, och hur mycket detta 
område diskuteras, såväl inom lärarlagen, som i undervisningen.  

I några miljöer ser man utredningsmetodik som en av de viktigaste för-
mågorna studenterna bör få med sig ut i arbetslivet, varför man också valt 
att lägga ganska mycket vikt vid detta i undervisningen. Exempel på detta 
är föreläsningar om datainsamlingsmetoder, seminarier där studenterna 
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diskuterar upplägg av olika utredningsprojekt, och träning i specifika kart-
läggnings- och analysmetoder. Vanligaste medlet att lära studenter utred-
ningsmetodik är dock genom handledning med bas i de specifika projekt 
som studenterna är involverade i. 

Det finns exempel där man specifikt examinerar studenternas kunskap 
i utredningsmetodik, men oftast ingår det implicit i bedömningen av pro-
jektarbeten och liknande. Några anser att en bra metodik för utredningen 
är en förutsättning för att nå ett bra resultat, varför det räcker att exa-
minera resultatet. De som lägger mer tid på utredningsmetodik i kurserna 
ser också att studenterna successivt under utbildningen utvecklar sin för-
måga inom området. 

Flera anser att det är svårt att hitta bra litteratur om utredningsarbete, 
särskilt ur ett helhetsperspektiv, vilket diskuterades i förgående stycke. 
Vissa använder litteratur om forskningsmetod, medan andra har valt att 
skriva eget material baserat på de egna erfarenheterna kopplat till de 
utredningar som genomförs i utbildningen. 

Det som genomgående anses vara svårast för studenterna är att planera 
utredningen på ett bra sätt. Ofta vill de alltför snabbt gå in igenomföran-
det, innan de tillräckligt väl tänkt igenom hur detta bör göras. Andra saker 
man upplever att studenterna har svårt för är t.ex. att välja lämpliga 
angreppssätt/metoder, och att tillämpa teorier på specifika problem. 

Fokuserat case: Kursen TETS38 Logistikprojekt 
Som ett lämpligt fall att studera djupare valdes kursen TETS38 Logistik-
projekt. Dels har vi mycket bra access till kursen, och dels visade intervjuerna 
att detta är en kurs där utredningsmetodik har en framträdande roll. 

Presentation av kursen1 
Allmänt om kursen 
I slutet av civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi (I) och Maskin-
teknik (M) väljer studenterna en masterprofil, som innebär att de läser 
minst 30 hp kurser på avancerad nivå inom ett visst ämnesområde, följt av 
ett 30 hp examensarbete inom samma område. En av dessa masterprofiler 
                                                   
1 I det inledande stycket beskrivs kursen som den såg ut när detta pedagogiska 
projekt påbörjades. De förändringar som gjorts sedan dess tas upp i kommande 
stycken. 
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är Logistik, och i slutet av den profilen ligger kursen Logistikprojekt. Kur-
sen ges under en hel termin, och är på 12 hp, vilket innebär att studenterna 
parallellt även läser andra kurser. Som en följd av de givna läs- och tenta-
mensperioderna pågår kursen i praktiken i ca 16 veckor, vilket innebär att 
studenterna under den tiden bör lägga ca 20 timmar/vecka på denna kurs. 
Antalet studenter som följt kursen de senaste fem åren har varierat mellan 
55 och 80 st. 
 
Projektarbetet 
Kursen är centrerad kring större projekt som tillhandahålls av externa 
uppdragsgivare – oftast företag, men det kan även vara inom offentlig 
verksamhet. Innan kursstart har kursledningen kommit överens med upp-
dragsgivarna om lämpliga uppgifter. Studenterna bildar grupper om 4-5 
personer, utreder den problemställning som en viss uppdragsgivare har 
och presenterar sedan någon form av rekommendation eller beslutsunder-
lag. I första halvan av kursen ligger fokus på att planera utredningen, dvs. 
specificera uppgift (övergripande syfte och förfinade delproblem) och 
tillvägagångssätt (metod) samt skaffa kunskap (referensram) för att kunna 
genomföra utredningen på ett bra sätt. Andra halvan ägnas åt att genom-
föra utredningen (enligt den framtagna planen) och dokumentera den. 

De uppgifter studenterna får är komplexa och inte helt färdigdefinie-
rade. Studenterna är inte vana vid den sortens uppgifter, varför de behöver 
mycket stöd. Handledning från lärare är därför ett centralt undervisnings-
moment i kursen. Utöver detta får studenterna stöd i form av föreläs-
ningar. I Figur 3 visas schematiskt hur kursen är organiserad. 

 

 

Figur 3: Organisatoriskt upplägg av kursen 

Föreläsningarna tar upp olika teman som är viktiga för att planera och 
genomföra en utredning. De behandlar olika faser i projektarbetet och 
rapportskrivandet. Tanken är att föreläsningarna successivt introducerar 
nya faser av arbetet (t.ex. litteratursökning, metod, precisering, opposi-
tion). Handledning sker dels riktat till respektive projektgrupp, och dels i 
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en s.k. basgrupp, där projektgrupperna också agerar ”kritiska vänner” för 
att hjälpa varandra att komma framåt, se även Figur 4. Vid ett par tillfällen 
granskar handledaren gruppernas arbeten lite mer ingående (planerings-
rapport resp. preliminär slutrapport i Figur 3). Under planeringsfasen är 
handledningen i högre grad schemalagd och väldefinierad vad gäller inne-
hållet i resp. tillfälle. I andra halvan av kursen anpassas handledningen 
mer från fall till fall. 
 

 

Figur 4: Hur handledningen är organiserad i kursen 

Examination 
Som visas i Figur 3 innehåller kursen tre examinerande moment. I den 
första individuella uppgiften läser studenterna projektrapporter från tidi-
gare år och reflekterar kring dessa utifrån ett antal fördefinierade fråge-
ställningar. Individuell uppgift 2 innebär att opponera på en annan grupps 
preliminära slutrapport. Slutligen examineras gruppernas slutrapporter. 

Samtliga uppgifter bedöms, men slutbetyget grundar sig huvudsakligen 
på projektarbetet som det redovisas i slutrapporten. Huvudkriterier för 
bedömningen av slutrapporten är trovärdighet, tydlighet samt nivå och 
omfattning. (Se bilaga 2 för mer detaljer) 

Upplevda problem och hur de hanterades i 2015 års kurs 
I samband med att en ny person, Håkan Aronsson, tillsattes som kurs-
ansvarig och examinator 2015, beslutades att kursen skulle ses över för att 
försöka hitta förbättrade former för undervisningen i utredningsmetodik, 
med målet att studenterna ska lära sig detta bättre. Med erfarenheter från 
inblandade lärare och tidigare examinator, samt input från 2014 års kurs-
värdering identifierades några områden där det fanns förbättringspoten-
tial. Dessa finns sammanställda i tabellen nedan, tillsammans med de 
åtgärder som vidtogs. 
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 Upplevt problem Diskussion och åtgärd 
1 Studenterna upplever 

stress och hög arbets-
belastning i kursen, 
bland annat pga 
poäng-/betygsättning 
av såväl individuella 
uppgifter som pro-
jektet. 

Betygsgrundande examination 
De individuella uppgifterna bidrar bra lärandet, men de 
ansågs överrepresenterade i helhetsbetyget med tanke på 
att studenternas stora arbetsinsats är fokuserad på själva 
projektet. För att minska stress och möjliggöra mer 
studentfokus på utredningsmetodiken som sådan togs 
betygen bort på de ind. uppgifterna, och ersattes med 
bedömningen godkänt/underkänt. 

2 Många studenter upp-
lever att det är ett stort 
fokus på rapportskriv-
ning, vilket tar bort fo-
kus från utredningen 
som sådan. 

Skilja på utredning och rapportering 
De utredningar studenterna gör är kvalitativa fallstudier, 
där trovärdigheten till stor del visas genom en tydlig 
dokumentation (Yin, 2009). Skrivprocessen i sig bidrar 
dessutom till förståelse för ämnet och ett utvecklat kritiskt 
tänkande (Bean, 2011). Skrivandet är alltså viktigt, men 
det verkar som att rapportstruktur och -formalia varit i 
fokus i kursen, snarare än den kreativa skrivprocessen.  
Genom att för studenterna beskriva utredningen (dvs. att 
göra en bra utredning) och rapportskrivandet (att 
presentera det man gjort på ett bra sätt) som två skilda 
delar i arbetet, var tanken att studenterna inledningsvis 
skulle kunna släppa det rapportfokus de gett uttryck för. 
Handledningen skulle då vara i linje med detta. Med ett 
större fokus på själva utredningen i början av projektet 
förväntades också studenterna lägga mer vikt vid att 
planera sina utredningar på ett bra sätt. (Observera att 
detta inte innebar att studenterna inte skulle skriva 
överhuvudtaget i början av projektet, utan att de inte 
alltför tidigt skulle tänka i termer av en färdig rapport.) 

3 Planeringsfasen tas 
inte på tillräckligt all-
var av studenterna, 
som går för snabbt in 
igenomförandefasen. 

4 Relativt lite handled-
ning i början av pro-
jektet innebär att det 
tar lång tid för studen-
terna att fastställa upp-
giften och komma 
igång med mer konkret 
arbete. 

5 Eftersom alla uppgifter 
är unika har studen-
terna svårt att veta hur 
de ska strukturera sitt 
arbete. 

Arbetsfördelning mellan handledare och examinator 
Hittills har handledarna rangordnat sina rapporter och 
gett betygsförslag. Examinatorn har baserat på detta läst 
ett urval rapporter, för att stämma av att handledarna 
betygsatt på en likvärdig nivå, och därefter fastställt betyg. 
Detta har fungerat bra, men det finns det en risk att 
examinatorn inte upptäcker olikheter i kvaliteten på 
rapporterna med orättvisa betyg som följd. Dessutom har 
handledarna med detta sätt fått dubbla roller, som både 
hjälpare och bedömare - ”supporter” och ”shaper” enligt 
Andersson (1995). 
Det beslutades därför att examinator ska läsa och 
betygsätta samtliga rapporter. Slutbetyget sätts dock i 
dialog med handledaren, som har insyn i sådant som 
studenterna inte rår över och som har påverkat projektet i 
en sådan omfattning att hänsyn behöver tas till det. En 
central tanke är att studenterna bara kan ta ansvar för och 
bedömas utifrån de förutsättningar de har fått. 
Handledarna får då också möjlighet att fokusera på att 
hjälpa studenterna, t.ex. med att strukturera utredningen. 

6 Handledarna har 
dubbla roller som både 
stöttare av processen 
och bedömare av 
resultatet. 
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Utvärdering av 2015 års kurs 
Underlag för utvärderingen är dels kursvärderingar i LiU:s officiella sys-
tem KURT2, dels enkät och gruppdiskussion vid den avslutande föreläs-
ningen (för detaljer, se bilaga 2), dels examinatorns diskussion med grup-
perna efter drygt halva kursen (ca 30 min per grupp), dels fortlöpande 
diskussioner mellan examinator och handledare, och dels det kursbokslut 
som anordnades med involverade lärare efter kursens slut, se Figur 5. Den 
insikt examinatorn fick i samband med läsning och betygsättning av rap-
porterna gav också input till utvärderingen. Siffrorna inom parentes i 
följande stycke relaterar till de olika problemen i tabellen ovan. 
 

 

Figur 5: Utvärderingsmoment i kursen 

Utvärderingen i KURT, med en svarsfrekvens på 48 %, gav kursen helhets-
betyget 4,3, dvs. kursen var uppskattad av studenterna. Endast 14 % angav 
att arbetsbelastningen (problem 1) var för hög i förhållande till kursens 
poäng, vilket är en klar förbättring jämfört med åren innan, då 53 % hade 
den åsikten. Inga andra tecken på hög stress hos studenterna visade sig.  

Den ändrade arbetsfördelningen mellan handledare och examinator (6) 
upplevdes positiv av båda parter. Handledarna ansåg att studenterna hade 
lättare att släppa fokus på rapporten (2) under första perioden och lägga 
mer fokus på planeringen (3). Studenterna hade dock fortfarande svårt att 
strukturera sina utredningar (4), även om handledarna upplevde en viss 
förbättring. 

Vid examinatorns genomläsning och bedömning av alla slutrapporter 
framkom att projekten inte är så unika som vi har hävdat (5). De allra flesta 
var av typen ”Hjälp företaget förbättra….”. Även om det var ganska stor 
variation avseende vad olika organisationer ville förbättra, så kan samma 
principiella angreppssätt användas. Med detta som utgångspunkt togs en 

                                                   
2 Många kurser på Tekniska högskolan vid LiU utvärderas även separat av 
studenterna utifrån riktlinjer från studentkåren. Detta gjordes dock inte för den 
aktuella kursen under tiden för projektet. 
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metodisk ”grundstruktur” fram för planering av denna typ av utredningar, 
se Figur 6. 

 

 

Figur 6: Grundstruktur för utredningsplanering av ett normalprojekt 

Det första steget handlar om att förstå problemsituationen. Som disku-
teras ovan är uppgiften ofta inledningsvis ganska diffus, varvid studen-
terna måste skaffa sig mer kunskap. Detta görs företrädesvis genom rela-
tivt ostrukturerade intervjuer med lämpliga personer, och genom att på 
plats observera aktuella arbetsmoment mm. 

Även om det specifika problemet är unikt kan man på ett standardiserat 
sätt jobba med förslagsgenerering, vilket är det andra steget. Man bör 
alltid söka i litteraturen efter uppslag. Bland personalen finns det så gott 
som alltid mer eller mindre välgrundade idéer. Genom att på ett struk-
turerat sätt dokumentera dessa idéer får man ofta fram ett antal förslag. 
Ett annat sätt är att hämta inspiration från hur andra organisationer löst 
liknande problem, så kallad benchmarking, och anpassa dessa till aktuella 
förhållanden. 

Steg tre handlar om att utvärdera förslag. När det handlar om logistiska 
projekt är det i de flesta fall inverkan på kostnader och/eller leveransser-
vice som är aktuella kriterier. Mätning och analys av dessa kriterier är 
kända för studenterna sedan tidigare kurser.   

Upplevda problem och hur de hanterades i 2016 års kurs 
I enkäten och gruppdiskussionen vid sista föreläsningen bad vi studen-
terna lyfta fram de aspekter de ansåg varit svåra kopplat till den utredning 
de genomfört, och vilken ytterligare stöttning de hade önskat. Detta 
tillsammans med övrig utvärdering ledde fram till ett antal områden att 
jobba vidare med i 2016 års kurs, se tabellen nedan. 
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 Upplevt problem Diskussion och åtgärd 
7 Det som flest studenter 

tar upp är att upp-
dragsgivaren är 
osäker/ inte tydlig nog 
i sin uppdrags-
beskrivning. 

Introducera grundstrukturen för utredningsplanering 
Vi tror att vi måste leva med oklarhet i uppgifterna, då 
verkliga problem ofta är ostrukturerade (Ringenberg & 
Vanlehn, 2014). Studenterna har dock svårt att acceptera 
att de inte får färdiga uppgifter. De inser inte att en del av 
deras arbete är att förstå uppdragsgivarens problematik 
och utifrån detta formulera den konkreta uppgiften, vilket 
också Ge & Land (2003) poängterar. Det första studen-
terna måste göra är att förstå uppdragsgivaren och dennes 
perspektiv på projektet. Som Skärvad & Lundahl (2016) 
påpekar är det viktigt att studenternas projekt börjar där 
företaget slutat tänka/göra. En del organisationer har 
redan tänkt och gjort mycket, medan andra har insett 
problemet men inte gått vidare. 
Den grundstruktur för utredningsplanering som visas i 
Figur 6 lärdes ut på föreläsning och låg som grund för 
handledning i inledningsfasen. 

8 Studenterna ansåg att 
det är svårt att preci-
sera uppgiften, dvs. 
konkretisera vilka steg 
som ska utföras ige-
nomförandefasen. 

Tydligare stöd från handledarna 
Uppgiftsprecisering är en svår del av en utredning. Det är 
där kärnan i planeringen finns, dvs. hur man ska ta sig an 
den aktuella uppgiften för att i slutänden kunna nå ett bra 
resultat. Ju mindre tydlig problemställningen är, desto 
svårare är det att bryta ner och precisera uppgiften.  
Här finns en möjlighet för handledarna att ta en mer aktiv 
roll. Det är förstås inte meningen att handledarna ska lösa 
alla problem och göra studenternas arbete, men då 
studenterna inte har erfarenhet av den här typen av 
uppgifter måste de ha mer stöd i de svåra delarna för att 
kunna lära sig. 

9 Examinatorn upp-
täckte också att fler-
talet rapporter var 
strukturerade utifrån 
en ”standardmall” som 
inte var anpassad till 
det aktuella projektet, 
vilket bl.a. bidrog till 
sämre läsbarhet.  

Uppmuntra alternativa rapportstrukturer 
Studenterna verkar ha svårt att frigöra sig från 
rapportstrukturer de lärt sig (t.ex. från tidigare kurser) och 
tror att dessa alltid ska användas. 
Det finns sedan tidigare ett avsnitt i kurskompendiet där 
olika rapport-strukturer diskuteras. Eftersom studenterna 
inte verkar tagit till sig detta togs detta upp på föreläsning, 
med budskapet att man inte behöver följa någon viss 
struktur, utan man bör välja en rapportstruktur som 
bidrar till att göra rapporten tydlig och lättläst. 
Handledarna fick också i uppdrag att stötta studenterna i 
detta. 

 
Utvärdering av 2016 års kurs 
Siffror i parentes i följande stycken relaterar till de problemområden som 
beskrivs i tabellerna ovan. Utvärdering gjordes på samma sätt som 2015. 
KURT-värderingen gav helhetsbetyget 4,4 med en svarsfrekvens på 42 %. 
Omdömet om arbetsbelastningen var i paritet med förra året (1), och även 
på de flesta andra frågor var KURT-resultatet ungefär som 2015. 
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I enkäten ser man en tydlig minskning från föregående år vad gäller 
frustration över en initialt oklar uppgift (7). Handledarna upplevde inte 
uppgifterna som tydligare detta år, så här verkar det som att vi lyckats göra 
studenterna mer förberedda på denna typ av osäkerhet i början av projek-
tet. Uppgiftspreciseringen pekades av färre ut som ett stort problem (8), 
medan det var en stor ökning vad gäller metodval som svårighet. Detta kan 
nog vara en konsekvens av att metodfrågor togs upp tydligare detta år, och 
att studenterna därmed fått upp ögonen för det. 

Något förvånande är att märkbart fler studenter, både i KURT-värde-
ringen och i enkäten, pekar på bristande hjälp från handledarna angående 
uppgiftsprecisering och metodval, och olika budskap från olika handledare 
(4;8). Detta alltså trots ambitionen att handledarna skulle stötta mer i 
dessa moment. 

Rapporterna var enligt examinatorn generellt sett bättre strukturerade 
och mer lättlästa, dock med en hel del variation (9). Något färre studenter 
tog i enkäten upp rapportstruktur som en svårighet i kursen. Däremot på-
pekade många i såväl enkäten som KURT-värderingen att de exempel-
rapporter som studenterna läser och diskuterar vid ett seminarium inte är 
bra exempel, givet det budskap som ges i kursen angående struktur, 
uppgiftsprecisering, metodval mm. 

Tankar inför kommande kurstillfällen 
Nya exempelrapporter 
De exempelrapporter som använts i kursen har några år på nacken, så det 
är inte konstigt att studenterna upplever att de inte är riktigt passande. 
Examinator har nu valt ut nya rapporter som på ett bättre sätt speglar de 
aspekter vi idag trycker på i kursen, för att därmed ge ett bättre stöd för 
studenterna. 

 
Att få inblandade i kursen att dra åt samma håll 
Trots ambitionen att förändra kursen i en viss riktning har det inte riktigt 
gått som planerat. En frustration som studenterna uttrycker är oklarhet 
från handledarnas sida, och att examinator och handledare inte är synka-
de. Examinatorn har under projektets gång haft individuella diskussioner 
med varje handledare. Han har då uppmärksammat att även om man är 
överens på en övergripande nivå om vad som ska fokuseras, vilka bedöm-
ningskriterier som gäller osv, så arbetar alla ändå ganska olika. De nyare 
handledarna kan ha svårt att ta till sig vissa saker, just på grund av sin 
relativa oerfarenhet. Mer rutinerade handledare är å andra sidan ibland 
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mer låsta vid ett visst sätt att hantera situationen, och har svårt att ta sig 
ur gamla hjulspår. Här tror vi att det är viktigt att skapa forum där 
handledarna tillsammans får diskutera utifrån konkreta frågeställningar 
för att nå en större samsyn i hur man ska hjälpa studenterna i deras arbete. 
Detta är något vi kommer att försöka hitta bra former för. 

Lärdomar från projektet 
När man studerar ett specifikt case får man vara försiktig med att dra 
generella slutsatser. Vi tror ändå att det finns en del aspekter som kan 
vägleda även andra som arbetar med utredningsprojekt i undervisningen. 

 
Standardmässiga uppgifter och hur man angriper dessa 
Vi insåg att våra projektuppgifter inte var så unika som vi trodde, utan att 
de flesta ”under ytan” i själva verket är av en karaktär som man angriper 
på ett liknande sätt. Därför kan vi nu beskriva ett ”standardsätt” att an-
gripa uppgifterna (se Figur 6). Vi tror att det inom många ämnesområden 
är möjligt att hitta en liknande standard, även om den sannolikt ser lite 
olika ut från område till område. 

 
Konkreta exempel som hjälper studenterna 
Många delar i ett utredningsprojekt upplevs som svåra och ganska abst-
rakta av studenterna, t.ex. att planera de olika stegen i utredningen, att 
välja metod för utredningens olika delar, och att välja en lämplig rapport-
struktur. Att låta studenterna diskutera konkreta exempel, t.ex. förtjänster 
och brister i tidigare projektrapporter, blir då ett sätt att konkretisera det 
abstrakta. Dessa exempel bör vara utvalda så att de lyfter fram de aspekter 
vi tycker är viktigast för studenterna att ta till sig, och att vi kan tydliggöra 
för dem vad som är bra respektive dåligt i dessa exempel. 

 
Man lär sig mycket av att diskutera andras arbete 
I den kurs vi studerat närmare läser studenterna varandras utkast och rappor-
ter flera gånger, och man träffas i så kallade basgrupper för att diskutera 
varandras arbeten. Förutom att grupperna då får feedback på sitt eget arbete 
från flera håll (handledare och andra studentgrupper) konfronteras de med 
flera projekt och problem än sitt eget, och får därmed en bredare insikt i hur 
man kan ta sig an den här typen av utredningsprojekt. Läsning och kritisk 
granskning av varandras arbeten är mycket bra lärtillfällen. 
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Handledningens betydelse 
Det är svårt för studenter att läsa sig till kunskap om hur större utrednings-
projekt ska bedrivas. Det är knappast tillräckligt att undervisa om det på 
en allmän nivå, t.ex. vid föreläsningar, eftersom det är först när studen-
terna har ett eget fall att applicera det på som de verkligen är öppna för att 
ta in kunskapen. Därför är handledningen mycket central vid den här 
typen av projekt, inte minst i ett tidigt skede. Om handledaren kan öppna 
studenternas ögon för hur de kan ta sig an olika situationer under projektet 
finns stor möjlighet att de utvecklar förmågor som är användbara även i 
liknande situationer i kommande projekt. 

Handledning är en undervisningsform som bygger mycket på individen, 
inte minst när det handlar om utredningsprojekt som inte har något givet 
svar. Olika handledare har olika erfarenhet, olika uppfattning om vad som 
är mest centralt, och också varierande förmåga att få studenterna att ta till 
sig ett budskap. 

Ju fler handledare som är involverade, desto mer spretig riskerar hand-
ledningen att bli. Därför bör man lägga vikt vid att nå en samsyn i hand-
ledarkollegiet. 

Avslutande reflektion med fokus på handledning 
I den specifika kursen har vi genomfört en del förbättringar, men också 
insett att det finns mycket kvar att göra. Sannolikt kommer vi aldrig att bli 
färdiga. Den främsta insikten vi fått är nog hur komplext det är med 
handledning. Pettersen (2008) beskriver handledning som ett mycket 
värdefullt pedagogiskt ”verktyg” för en lärare. Han menar att projekthand-
ledning har fyra huvudsakliga funktioner. Handledaren ska hantera grup-
pen och gruppdynamiken och stötta den framåtskridande processen i 
arbetet. Därutöver behöver handledaren ofta vara involverad i formandet 
och förståelsen av uppgiften, liksom i att ge ämnes- och metodmässigt 
stöd till studenterna.  

Att lära sig att bli en duktig handledare liknar mycket att lära sig ett 
hantverk, som ofta till stor del handlar om tyst kunskap. Vår erfarenhet 
från handledning i olika sammanhang och på olika nivåer ligger i linje med 
Norberg Brorsson & Ekberg (2012), som hävdar att man skolas in i en 
tradition av vad vetenskaplighet är, hur trovärdighet skapas, vilka metoder 
som är accepterade osv, och att sådana traditioner varierar mellan olika 
akademiska miljöer. Att skolas in i en tradition tar tid och är oftast outtalat, 
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vilket gör att en hel del av kunskapen är underförstådd och därmed inte 
tillgänglig för reflektion.  

Under sådana förutsättningar är det en utmaning att utveckla hand-
ledarnas förmåga att handleda, samt utveckla en mer gemensam syn på 
vad som är viktigt (dvs. hur traditionen ser ut). Samtidigt som en enad 
front är viktig måste stödet till studenterna i praktiken anpassas till det 
aktuella projektet, men också till de involverade studenterna. Det är inte 
ovanligt att handledare säger att de ”handlett som de brukar, men för den 
här gruppen så fungerar det inte alls”. Handledaren behöver alltså både 
socialiseras in i ett visst önskat sätt att handleda, och kunna handleda på 
ett situationsanpassat sätt. 

Handledning handlar i grunden om lärande. Hård af Segerstad & Silén 
(1999) beskriver t.ex. lärarens roll som ”handledare av lärprocesser”. Det är 
dock inte bara studenterna som genomgår en lärprocess. Även handledarna 
måste utveckla sin kunskap och förmåga att handleda. Pettersen (2008) 
betonar vikten av ”handledning av handledning”, och att en aktiv diskussion 
av handledningen uppmuntras och organiseras. I en diskussion om hand-
ledning av handledare utgår Melin Emilsson & Johnsson (2007) från en 
modell där man angriper problem utifrån sina ”personliga förklaringsteo-
rier”, som kan förändras med hjälp av ökad kunskap (”vedertagna teorier”), 
vilket leder till en utveckling. För att förändra studenternas sätt att förstå, 
diskutera och hantera problematiska delar i komplexa utredningsprojekt 
tror vi att det är avgörande att inblandade handledare och övriga lärare är 
överens om vad som förväntas av studenterna och hur vi på ett bra sätt ska 
hjälpa dem att komma dit. Att utveckla kvaliteten på handledningen och öka 
samstämmigheten mellan olika handledare, t.ex. genom forum för att 
diskutera handledningsrelaterade frågor och kontinuerlig dialog mellan 
examinator och handledare, ser vi som viktigt, men samtidigt utmanande. 
Det innebär en lärprocess för de inblandade lärarna, som i sin förlängning 
kommer att leda till ökat lärande även hos studenterna.  
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Bilaga 1 – Genomförda intervjuer 
Datum Institution Ämnesområde Intervjupersoner 
2015-09-
22 

IEI Logistik Fredrik Stahre 
Maria Björklund 

2015-10-
21 

IEI Projekt, Innovationer 
och Entreprenörskap 

Eva Lovén 
Charlotte Norrman 

2015-11-
02 

IEI Kvalitetsutveckling Mattias Elgh 
Martina Berglund 

2015-11-
03 

IEI Produktionsekonomi Fredrik Persson 
Veronika Lindström 

2015-11-
03 

IEI Industriell 
marknadsföring 

Roland Sjöström 
Christina Grundström 

2015-11-
06 

ITN Kommunikations- och 
transportsystem 

Stefan Engevall 
Erik Bergfeldt 

2016-03-
30 

Tema Miljöförändring Anna Jonsson 
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Bilaga 2 – Bedömningskriterier slutrapport 
Huvudkriterier vid bedömning av skriftliga rapporten är trovärdighet, 
tydlighet samt nivå och omfattning: 

 
TROVÄRDIGHET 

• Val och motivering av syfte (utifrån bakgrund, företagets 
direktiv/önskemål) 

• Väl utförd litteraturgenomgång (i enighet med studiens syfte) 

• Val och motivering av preciserade frågor (utifrån syfte) 

• Val och motivering av metod (utifrån preciserade frågor) 

• Väl utförd datainsamling (enligt frågor i precisering och 
beskrivning/motivering i metod) 

• Väl utförd analys (utifrån data och metod, analysmodell) 

• Rimliga slutsatser och rekommendationer (utifrån analys, 
känslighetsanalys mm) 

TYDLIGHET (Kommunicerbarhet) 

• Läsarens möjlighet att tillgodogöra sig rapporten och därmed 
projektets utfall. 

• Läsarens möjlighet att själv ta ställning till rapportens innehåll och 
dess resultat. 

• Tydlighet i logisk struktur/röd tråd (visualisering mm) 
 

NIVÅ och OMFATTNING 

• Är syftet uppfyllt?  

• Hur bra utförd är utredningen utifrån givet syftet/uppgiften och 
avgränsningar?  

• Bredd och/eller djup i undersökning?  
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Bilaga 3 – Enkät och gruppdiskussion 
Vid avslutningsföreläsningarna i kursen TETS38 Logistikprojekt genom-
fördes 2015 och 2016 en studentenkät i två steg. 
 
Först fick studenterna individuellt ange upplevda svårigheter kopplat till 
utredningsmetod. De har fått ca 15 minuter på sig, och frågan var for-
mulerad på följande sätt: 
 
En central del i kursen har varit att planera och genomföra en logistik-
utredning. Anser du att detta har varit svårt? Försök i så fall precisera vad 
som varit svårt genom att beskriva dessa svårigheter. 
(Enkäten är anonym, så du behöver inte skriva ditt namn) 
 
Därefter fick studenterna i grupper diskutera hur de tycker att de under 
kursens gång kunde fått bättre stöttning kopplat till några upplevda 
svårigheter. Detta gjorde de under ca 15 minuter, och frågan var 
formulerad på följande sätt: 
 
Har ni i kursen fått tillräckligt med stöd kopplat till de svårigheter ni 
upplevt? Om inte, hur tycker ni att vi kunde stöttat er på ett bättre sätt? 
Koncentrera er på de områden ni i gruppen tycker är mest relevanta. 
Upplevd svårighet                                    Tankar om bättre stöttning 
 
 
Såväl de individuella enkäterna samt dokumentation från gruppdiskus-
sionen samlades in för genomläsning och analys. Efter det grupperna dis-
kuterat hölls också en diskussion i plenum som examinatorn modererade. 
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