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WWW: http://www.control.isy.liu.se

E-mail: annah@isy.liu.se

15th February 2002

AUTOMATIC CONTROL

COMMUNICATION SYSTEMS

LINKÖPING

Report no.: LiTH-ISY-R-2412

Submitted to CUL-dagen 2001

Technical reports from the Control & Communication group in Linköping are
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1 Bakgrund

Efter att ha studerat och undervisat p̊a Tekniska Högskolan sedan 1990 re-
spektive 1991 kom jag för första g̊angen i kontakt med PBL, problembaserat
lärande, läs̊aret 97/98, d̊a jag var basgruppshandledare p̊a IT-programmets
termin 6. En spännande erfarenhet, som ytterligare vidgades v̊aren 1999 d̊a
jag var examinator p̊a tv̊a kurser p̊a IT-programmet. Detta har inspirerat
mig till att fundera över hur och vilka PBL-element som kan och bör inklu-
deras i traditionell undervisning. Med det här bidraget vill jag ge exempel
p̊a hur jag förbättrat min undervisning, men ocks̊a i n̊agon mån debattera
PBL.

2 PBL p̊a IT-programmet

Problembaserat lärande, PBL, kan ses som ett förh̊allningssätt till lärande
och kunskap. Ett centralt begrepp är

Studentcentrerat lärande

och det tycker jag är n̊agot av det bästa med PBL. Vilken kurs som helst,
vilken föreläsning som helst, har allt att vinna p̊a att utg̊a fr̊an studenterna,
mottagarna. Att möta dem där de är, att ta hänsyn till deras erfarenheter
och ta upp deras fr̊agor.

PBL har implementerats lite olika p̊a olika delar av Linköpings univer-
sitet och världen, men n̊agra ing̊aende komponenter är:

• Vinjetter som utg̊angspunkt för diskussion

• Diskussion i basgrupper med en handledare

• Personliga inlärningsmål som relateras till kursens mål

• Resurstillfällen där studenterna kan fr̊aga lärare

1



• Integration mellan olika ämnen

P̊a de kurser p̊a IT-programmet (TTIT62, Realtidsprocesser och reglering
samt TTIT63, Återkopplade linjära system) som jag varit inblandad i kom-
bineras dessa med inslag som ocks̊a ofta återfinns i traditionell undervisning:

• Föreläsningar som introducerar och/eller exemplifierar teorin

• Lektioner/räkneövningar d̊a studenterna kan räkna övningsexempel i
närvaro av en assistent och ställa fr̊agor

• Inlämningsuppgifter

• Laborationer

• Tentamen i sal.

Skillnaden mot vanliga kurser är dels att man har färre föreläsningar och
lektioner, dels att föreläsningar, lektioner och labbar har lite annorlunda
inriktning, för att lämna tid och uppmuntra till eget arbete och tänkande.
Den minskade mängden föreläsningar frigör resurser till basgruppshandled-
ning och resurstillfällen. IT-studenterna har vanligtvis mindre schemalagd
tid än studenter p̊a andra program p̊a LiTH.

3 Reglerteknik grundkurs, en alldeles vanlig kurs

Nästan alla1 p̊a LiTH läser reglerteknik. Själv är jag examinator och föreläser
för M3 och TB3 (TSRT15) med totalt 180 studenter samt D3 (TSRT12) med
90 studenter. Organisatoriskt best̊ar kursen av 12-13 föreläsningar, 12-13
lektioner varav fyra i datorsal, tre laborationer och en femtimmars skrift-
lig tentamen. Kursen är p̊a 4 poäng, och ges över en läsperiod, ca 8 veckor.
Föreläsningar och lektioner är frivilliga, där ca 80% deltar p̊a föreläsningarna
och allt mellan 20% och 80% p̊a lektionerna (mina uppskattningar). Labora-
tionerna är obligatoriska och best̊ar av fyra timmar i sal, plus förberedelser
och för en laboration efterarbete i form av rapportskrivning och muntlig
examination. Lektionerna varierar i formen mellan problemdemonstration
(lektionsassistenten löser uppgifter p̊a tavlan) och självverksamhet med as-
sistenten som stöd. Lektionsassistenterna är i huvudsak doktorander eller
fjärde̊arsteknologer (som gick kursen året innan).

1Kursen Reglerteknik, med olika kurskod men nästan samma inneh̊all, är obligato-
risk för samtliga civilingenjörsprogram p̊a LiTH utom Ii, där den är valfri. Även in-
genjörsprogrammen läser en grundkurs i reglerteknik.
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4 Kan man undervisa reglerteknik med PBL?

En fr̊aga som kan besvaras p̊a olika sätt. Erfarenheterna fr̊an IT-programmet
har visat att ämnet som s̊adant är väl lämpat. Integration, framför allt med
matematik har fungerat mycket bra, tack vare den täta kopplingen mel-
lan reglerteknik och matematik. Det finns stora möjligheter att formulera
relevanta vinjetter, som kan inspirera till diskussion b̊ade av reglerteknis-
ka och matematiska begrepp. De olika sätten att närma sig ämnet, teori,
handräkning, datorhjälpmedel, laborationer gör PBL till ett lämpligt an-
greppssätt.

Mot PBL talar enligt min mening tv̊a saker: Ekonomin och traditionen.
Många hävdar att PBL inte behöver vara dyrare än traditionell undervis-
ning. Man pekar bl a p̊a erfarenheter fr̊an Hälsouniversitetet. Basgrupps-
handledare finansieras genom att minska antalet föreläsningar. Om priset
per timme är detsamma kan man d̊a istället för tv̊a timmars föreläsning
för 30 studenter ha en halvtimmes basgruppsmöte med 7,5 studenter. Men
h̊aller det i stor skala? Enligt samma logik räcker tv̊a timmars föreläsning
för 180 studenter till 5 minuters basgruppsmöte. Resonemanget är först̊as
förenklat, men det g̊ar inte att komma ifr̊an att föreläsningar har vissa stor-
driftsfördelar. Dock har man här bortsett fr̊an effektiviteten: En föreläsning
kanske inte alls n̊ar s̊a många som man tror av antalet närvarande. Och
PBL-undervisning kanske gör att studenterna lär sig snabbare. Eller mer,
och det kanske f̊ar kosta?

Traditionen. Min erfarenhet är att det finns ett enormt motst̊and mot
PBL inom Tekniska Högskolan. Många undrar om det verkligen fungerar,
och omdömet ”flummigt” är inte ovanligt. Att förändra attityden och ge-
nomföra PBL i stor skala kräver större resurser än enskilda lärare. I nästa
avsnitt beskriver jag istället hur jag har inkluderat element ur PBL i den
vanliga undervisningen.

5 PBL-koncept i traditionell undervisning

Som viktigaste del i PBL har jag nämnt studentcentrerat lärande. Jag tror
ingen kurs förlorar p̊a att bli mer studentcentrerad. Som föreläsare funderar
jag under mina förberedelser p̊a vad mina studenter vet och vill veta. Under
föreläsningen fr̊agar jag om de har först̊att, om jag ska ta n̊agot särskilt en
g̊ang till, om de har n̊agra fr̊agor. Jag försöker ocks̊a ta reda p̊a vad de tycker
om föreläsningen som s̊adan, g̊ar det för l̊angsamt eller för fort, är det för
f̊a exempel, pratar jag högt nog. Till min hjälp har jag använt korrespon-
denskort i storlek A7 som jag delar ut, för att sedan sätta av fem minuter
med uppmaning att skriva ner fr̊agor och/eller kommentarer. Flera liknande
idéer finns beskrivna i rapporten fr̊an CUP-dagen 2000, Lundqvist Gustafs-
son (2000).
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Även lektionerna kan med fördel bli studentcentrerade. Jag tycker att
en lektion som utg̊ar fr̊an studenternas egna fr̊agor, besvarar dem enskilt
och eventuellt tar upp vanliga problem p̊a tavlan är att föredra framför en
där assistenten ensidigt löser uppgifter p̊a tavlan. Men studentcentrering
innebär ocks̊a att studenternas preferenser beaktas.

Som basgruppshandledare imponerades jag ofta av de insiktsfulla fr̊agor
och inlärningsmål som studenterna formulerade utg̊aende fr̊an vinjetterna,
och att stimulera till eget tänkande tror jag är en viktig del av all undervis-
ning. Bra övningsuppgifter gör det ”automatiskt”, men även föreläsningar
kan ha ”vinjettinslag”. Att presentera en situation p̊a en OH-bild, med upp-
maning att diskutera den tre minuter med en kompis, kan vara en bra start
p̊a ett nytt avsnitt, eller ett sätt att förankra en föreläsning i de egna tan-
karna. Brainstorming av vad vi redan g̊att igenom blir en kort repetition.
Jag har ocks̊a provat att redan i föreläsningsplaneringen ange vilka exempel
jag kommer att ta upp. Studenterna har d̊a möjlighet att titta p̊a talen och
fundera p̊a dem i förväg.

Kursmålen för LiTH:s kurser finns i studiehandboken, men är troligen
till mer hjälp för föreläsaren som planerar kursen än för studenterna som
ska lära sig den. Genom kursen ”Att skriva kursmål med hjälp av Blooms
taxonomi” som CUP gav i v̊aras fick jag inspiration att tillsammans med
n̊agra kollegor formulera målen i relation till de sex stegen fakta, beskriva,
tillämpa, analysera, syntetisera och värdera. Det gav mig en anledning att
tänka igenom kursen och vad jag vill lära ut, och jag tror ocks̊a att det kan
vara till hjälp för studenterna.

Laborationerna i Reglerteknik genomförs i Reglertekniks Labotek, som
är öppet för studenter p̊a all icke schemalagd tid. De har därigenom möjlighet
att prova reglering ”i verkligheten”. Vi har ocks̊a försökt göra mer ”öppna”
laborationer, där studenterna kan arbeta mer fritt, istället för detaljerade
instruktioner, där ett svar eller mätvärde ska skrivas p̊a en prickad linje.
Laboteket och tankarna bakom det beskrivs i McKelvey (1999).

6 Slutsatser

PBL fortsätter och bör fortsätta att engagera och diskuteras. Men även den
mest skeptiske kan vinna p̊a att inkludera idéer fr̊an PBL i sin undervisning.
Synsättet ”studentcentrerat lärande” finns med i universitetets policydoku-
ment (Linköpings universitet, 2000), och i PBL finns det många idéer att
hämta.
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Linköpings universitet (2000). Strategisk plan 2000-2004. Finns p̊a
http://www.liu.se/basfakta/LiUdokument/strategidok.html.

4
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