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Sammanfattning
Den här rapporten är en fördjupningsuppgift i pedagogikkursen Lärande,
undervisning, kunskap för doktorander.
Genom att “erbjuda” en rad olika inlärningsaktiviteter uppmuntras studen-
terna att vara mer aktiva med kursinnehållet. Många studenter lär sig som
bäst genom att vara aktiva och samarbeta, till exempel i små grupparbeten i
och utanför klassrummet. Det kan vara gruppresentationer, små aktiviteter
i par under rasten på föreläsningen eller olika typer av samarbeten mellan
studenterna.
Ett återkommande tips i litteraturen är att införa muntliga presentationer i
undervisningen. En ingenjör måste kunna förmedla sina kunskaper, annars
lyssnar ingen. Så, varför inte träna detta redan på lektionerna? Det kan
till exempel göras så att två studenter skriver ner sina lösningar på varsin
tavla. De presenterar sedan lösningarna inför klassen och läraren ingriper om
något fel uppstår. Lärarrollen blir en balansakt mellan att låta studenterna
diskutera på egen hand och ha egna idéer, och samtidigt säkerställa att
diskussionerna är matematiskt produktiva och att kursstoffet täcks.

Keywords: Aktiva studenter, studenter som lärare, grupparbete, samarbete,
muntlig presentation
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1 Kort bakgrund

Den här studien riktar sig till doktorander/lärare som har traditionell klassrumsunder-
visning vid Linköpings Tekniska Högskola. Undervisningen är relativt fast till sin form,
räknetal är specificerade för varje lektion och läraren går ofta igenom något på tavlan,
följt av studenternas enskilda frågor under lektionen. Läraren har ofta en liknande studie-
erfarenhet själv, vilket gör att undervisningen lätt följer i gamla fotspår.

1.1 Kursen och studenternas bakgrund

Reglerteknik handlar om att styra saker så att de beter sig som man vill. Ett bra exempel
är farthållaren i en bil – du säger åt bilen vilken hastighet du vill köra, och sedan försöker
bilens reglerstrategier uppnå den önskade hastigheten. Reglerteknik kan vara mycket
matematiskt till sin karaktär, därför har jag valt att fördjupa mig i matematikdidaktik.

Som lärare i reglerteknik står jag ofta inför en klass med studenter som är ovana att dis-
kutera och samarbeta. Studenterna som ofta upplevs som “svårast” att få kontakt med
och respons av i det avseendet är civilingenjörsstudenter i Teknisk fysik och elektrotek-
nik (Y). De arbetar helst självständigt, inte ofta i grupp och få frågar på lektionerna.
Killarna är i klar majoritet, ibland har jag till och med klass med enbart killar.

1.2 Studiens upplägg och syfte

Rapporten är upplagd i form av en litteraturstudie kombinerat med miniintervjuer med en
handfull lärare på reglerteknikavdelningen, både nya och seniorer. Matematikdidaktiska
artiklar ger kännedom om vad som pågår på andra håll och miniintervjuerna tar tillvara
på de erfarenheter som lärare i min närhet har utarbetat under årens lopp eller idéer som
de gärna skulle vilja pröva. Frågor som den här studien vill svara på är:

• Kan man med enkla medel göra studenterna aktivare i klassrummet?

• Vad gör mina lärarkollegor för att få studenterna aktivare i sin inlärning?

• Hur ska vi göra så att studenterna lär varandra?
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2 Matematiska språkets natur

Det matematiska formelspråket är utvecklat för att kunna framställa komplicerade sam-
manhang i en starkt koncentrerad form och det är ett effektivt språk i den naturveten-
skapliga och tekniska miljön [7]. Jag tolkar att det finns en struktur i det matematiska
språket som kan försvåra “vanlig” kommunikation i ett ämne med stark matematisk ka-
raktär, som till exempel reglerteknik. Matematiken klarar sig själv och uttrycker sig på ett
korrekt sätt, och det kan tyckas som om någon annan kommunikation inte behövs. Teng-
strand [7] uttrycker svårigheten med den matematiska kommunikationen – det kan vara
svårt att skapa förståelse för matematiska sammanhang utan konkreta tillämpningar,
samtidigt som de ofta beskrivs med matematik. Det är alltså i kopplingen till de andra
ingenjörsämnena, för förståelsen och i vardagslivet som det “vanliga” språket behövs.

2.1 Att lära sig matematik

Rosenthal [6] menar att de flesta matematiker anser att det bästa sättet att lära sig
matematik är genom att aktivt “göra” matematik; i diskussioner och genom att tydlig-
göra huvudidéerna. Men, i universitetsstudierna är studenterna ofta hänvisade till att lösa
begränsade beräkningsproblem individuellt. Fullt förståeligt ser de då inte matematiken
som det dynamiska, spännande, kreativa ämne som det är. [6]

Det finns en vilja till förnyelse och att driva nya undervisningsprojekt vid lärosätena i
Sverige. Samtidigt vill de dock också slå vakt om det positiva i den traditionella under-
visningen och behålla matematikens egen struktur och karaktär [7].

3 Vad gör andra lärosäten?

Nedan beskrivs en rad projekt inom matematikundervisningen vid högskolor och univer-
sitet, både i Sverige och övriga världen, för att få studenterna aktivare i sin inlärning och
ge dem en djupförståelse av ämnet.

3.1 Svenska högskolor och universitet

Tengstrand [7] sammanfattar vilka projekt som genomförs vid lärosätena i Sverige. Det
finns flera gemensamma drag i det pedagogiska förändringsarbetet, som jag försöker be-
skriva här.

Föreläsningar Antalet föreläsningar behålls eller minskas. De förändras till att belysa
de stora dragen och sammanfatta begrepp. Detaljer och delar av kursen arbetar studen-
terna igenom själva exempelvis på seminarier, grupparbeten eller i basgrupper.

Lektioner Klassiska lektioner byts helt eller delvis ut mot små studentgrupper som
arbetar mer självständigt med tillgång till handledare. Äldre studenter kan utnyttjas
som resurs, ett exempel på detta är mentorssystem.
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Examinationsformer Tengstrand [7] betonar att examinationsformerna styr studen-
ternas sätt att arbeta. Vill man ändra deras arbetssätt, måste man även hitta examina-
tionsformer som kan passa bättre än den skriftliga tentan i slutet av kursen. I många
av de pedagogiska projekten arbetar studenterna i projektform och har obligatoriska
seminarier, rapporter, inlämningsuppgifter eller muntor som en del av examinationen.

Matematiken närmare utbildningsvalet En ambition är att knyta matematiken
närmare studenternas utbildningsval. Storföreläsningar där ett problemområde introdu-
ceras kan följas av grupparbeten eller fördjupningsuppgifter inom det framtida yrket.

Matematiska programvaror I projekten betonas vikten av att använda matematiska
programvaror, som Matlab, Maple eller Mathematica. Större och mer komplexa
problem kan då lösas och det blir möjligt att föra in mer verklighetsnära problem i
undervisningen. Men, de flesta lärarna anser fortfarande att förståelsen blir bättre om
den största delen av uppgifterna räknas med papper och penna [7].

Veckobrev En intressant idé är att skicka ut veckobrev till studenterna med själv-
test och en tydlig beskrivning av målet med veckans studier. Tre stycken test innehåller
enklare och svårare problem och repetitionsuppgifter med blandat innehåll från tidigare
veckor. Svar ges även till alla tester, så att studenterna kan testa om de har nått upp till
kursmålen.

Klara mål och tydlig återkoppling är en mycket viktig del i inlärningen, se till exem-
pel [3] (kapitel 5, 6 och 12). Varsavsky [8] beskriver också hur uppgifter varje vecka ger
studenterna omedelbar återkoppling på inlärningen, se avsnitt 3.2.1.

3.1.1 Sammanfattning

Huvudingrediensen i många av de pedagogiska projekten är att ge studenten ett projekt-
baserat arbetssätt. Uppsala universitet har till exempel grupparbeten på samtliga mate-
matikkurser på ingenjörsprogrammet. Högskolorna upplever att studenternas totala ar-
betsinsats blir större och genomströmningen ökar jämfört med traditionell undervisning.

3.2 Mer omfattande projekt

Här beskrivs mer detaljerat några projekt som är mer omfattande till sin karaktär. Un-
dervisningen har gjorts om i större grad, men det är förstås möjligt att plocka godbitar
ur exemplen som passar ens egen undervisning och förändringsambition.

3.2.1 “Quizzar”

Australiensiska studenter, liksom många andra studenter, tenderar att förskjuta sin ar-
betsinsats närmare inlämnings- och examensdatum och fokusera på vad som krävs för att
bara klara kursen. Varsavsky [8] menar att de numera har större tillgång till elektroniskt
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material, vilket ger flexibilitet, men samtidigt en falsk känsla av säkerhet. Studenterna
efterfrågar därför en mer kontinuerlig bedömning för att lättare kunna vara i fas i kursen.

I projektet vid ett universitet i Australien har lärarna infört frågor (“quizzar”) varje
vecka. Studenterna har en hela veckan på sig och de kan titta i kursmaterialet, diskutera
med andra studenter och planera när de vill besvara frågorna, vilket de uppskattar.
Majoriteten av “quizzarna” ska göras och de utgör sedan en del av kursbetyget. Frågorna
bidrar positivt till inlärningen och de stimulerar till diskussion mellan studenterna, med
lärarna på föreläsningar och under handledningstillfällen efteråt.

Studenterna har inte så höga resultat på “quizzarna”, vilket tyder på att de ser dem
som utmanande och lärande. Men, de lär sig tänka matematiskt och inte bara se mate-
matiken som räkneprocedurer. Slutresultaten är därför positiva – betyget på kursen ökade
markant, trots att tentan var svårare än vanligt.

3.2.2 Algebra och retorik - går det bra ihop?!

Ofta när skrivande införs i en teknisk eller naturvetenskaplig kurs, blir skrivandet en “ser-
vice” för det andra, huvudsakliga, ämnet. Vid Montgomery College i Texas, USA, pågick
2003 ett projekt där algebra, retorik och skrivande integreras i undervisningen [2]. Fokus
ligger på konceptet kring modeller, men går att överföra till en mängd olika matematik-
och skrivkurser. I projektet vill man få studenterna att se vad som räknas till “alge-
brans grammatik” vid sidan av “retorikens grammatik” och att allt skrivande handlar
om att se strukturerna mellan författare, publik, ämne och sammanhang. Huvudmålet
med projektet är att berika inlärningen och intensifiera det kritiska tänkandet.

Kursen börjar med en diskussion kring olika modeller (matematiska, ekonomiska, histo-
riska, litterära eller retoriska) och vad en modell representerar. Hur man representerar
ett problem och löser det är i sig själv en konstruktion av en modell! Retoriken konstru-
erar olika modeller, studenterna ser fördelarna och begränsningarna med dem och hur
man modellerar för att lära sig. Studenterna lär sig tolka litterära texter som drama och
poesi och se dem som modeller som författaren använder för att beskriva människans
erfarenheter. De rör sig mellan verbala eller grafiska modeller till exempelvis linjära ma-
tematiska modeller och övar att kunna se likheterna i de olika världarna. Studenterna
arbetar även med hur Aristoteles stil används i algebran och hur dessa konceptuella och
retoriska strategier modellerar tänkande i de båda disciplinerna. I algebran är fokus på
hur man lär sig modellera och Aristoteles används också som en introduktion till alge-
brans argumentation. De försöker se algebran som en typ av berättande där ordningen av
operationer, en beräknande ordning och relationerna mellan delarna i uttrycket är som
en berättelse. Föreläsare bjuds in och visar på sina olika modeller. I slutet av kursen
delas studenterna upp i små forskningsgrupper och de ska förklara användningen av en
matematisk modell i till exempel fysik, kemi, medicin eller politik. Det hela avslutas med
en muntlig presentation.

Resultatet av projektet är att studenterna ser att allt hänger ihop och att de dagligen
använder olika typer av modeller. De ser numera sig själva som aktiva modellerare, istället
för passiva användare av modeller. Modellerna har sina fördelar, brister och tvetydigheter
och studenterna lär sig ett kritiskt förhållningssätt till olika modelltyper.
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3.2.3 Lära sig matematik genom muntliga presentationer

Ett projekt vid Campus Norrköping ger studenterna inlärningserfarenheter genom munt-
liga presentationer och lärarna försöker försätta studenterna i en situation där de lär av
varandra [1], [4]. Målet är att presentationen ska ge studenterna en fördjupad förståelse
för och uppfattning av centrala matematiska begrepp och ge dem ett talat matematiskt
språk. En grundidé är att studenterna lär sig mycket från varandra när de förbereder
presentationerna, Bonta och Kågesten [1] anser då att man får en mer effektiv inlärnings-
situation. Lärupplevelserna kan delas upp i punkterna nedan.

1. Förbereda presentationen.

2. Presentera matematiken för de andra studenterna.

3. Lyssna (helst aktivt) till andras presentationer.

4. Diskutera med alla studenter efter presentationen.

5. Presentationsgruppen får efteråt enskild återkoppling av läraren på både det mate-
matiska innehållet och presentationen.

Lärarens roll är mycket viktig – en lyssnare som sätter gränser och skapar den omgivande
miljön. Han/hon har nu möjlighet att ge mer effektiv återkoppling på inlärningen och kan
i högre grad koncentrera sig på att hälpa studenterna genom att lyssna aktivt, observera
och korrigera eventuella misstag. Riktlinjer för studenter och lärare har arbetats fram,
som en hjälp för alla inblandade hur man ska agera för att öka inlärningen under den
muntliga presentationen. Även basregler för en bra presentation gås igenom i kursens
början. Misstag är tillåtna, till och med önskvärda, eftersom man lär sig något av dem.

Informationen till studenterna är central – de vill veta vad presentationerna är bra för,
om det är en examination eller inlärningssituation och vilken roll läraren har under pre-
sentationerna. I projektet tycker både studenter och lärare att muntliga presentationer
är ett bra sätt att lära sig matematik, eftersom en presentation kräver att man är insatt
i ämnet, kan se hur andra tänker och kan få fram budskapet på ett enkelt sätt. Det
bästa är om studenterna känner ett ansvar för att just de ska lära de andra något viktigt.
Dessutom är det en bra övning och förberedelse inför yrkeslivet.

3.2.4 Krav på skrivande vid tentamen

I ett annat projekt vid Campus Norrköping ökar studenternas inlärning genom att de
reflekterar över sina tentalösningar och ges möjlighet att komplettera hemma i lugn och
ro [5]. Skrivandet är ett kraftfullt redskap i inlärningen, eftersom man då måste organisera
och klargöra sina tankar. Det har också fördelen att vara långsammare än talet, vilket
gör tankeprocessen långsammare och studenten måste bli mer noggrann och korrekt.

När lärarna rättar tentorna är de noggranna med att kräva en tydlig lösningsgång, motive-
ringar och annan förklarande text. Varje uppgift får en poäng för det befintliga innehållet
och en maxpoäng som studenten kan få om han/hon motiverar sig väl och svarar på lä-
rarens kommentarer. Studenten får sedan under ett par dagar hemma i lugn och ro tid
att förstå djupare och förtydliga sina svar, varefter tentan rättas slutgiltigt.
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Många studenter är i början av kursen tveksamma till projektet, men upplever ändå att
de lär sig mycket. De är osäkra på vad som krävs av dem, eftersom de bara är vana vid
matematikens symbolspråk. Nackdelen med att skriva är att det tar tid och energi, och
det kämpar om tiden tillsammans med annat lärande och tänkande kring matematiken.
För att projektet ska bli mer lyckat, bör studenterna öva sig kontinuerligt i matematiskt
skrivande, och att det inte bara krävs i examinationsögonblicket. [5]

3.2.5 Matematik i högre årskurser

Rosenthal [6] konstaterar att matematik i fortsättningskurserna ofta endast innehåller
föreläsningar och detta gör studenterna passiva och isolerade. Ambitionen i projektet [6]
är att få studenterna mer aktiva och deltagande och vidga deras perspektiv genom att
ett antal olika uppgifter och arbetssätt införs, som beskrivs nedan.

Grupparbete Grupper om 3 till 5 studenter får räkneuppgifter att lösa under räk-
nestunder och läraren är tillgänglig för frågor om någon grupp behöver extrahjälp eller
inte kan samarbeta. Resultatet är positivt, studenterna deltar entusiastiskt och diskute-
rar uppgifterna seriöst, även utanför lektionstid. Det tar dock tid för gruppen att svetsas
samman och börja kommunicera med varandra och att presentera lösningar om de blir
tillfrågade. Gruppen måste fungera bra för att tillsammans kunna ge ett bra resultat. [6]

Skriva essä för att lära Studenterna skriver även en kort essä (cirka 5 sidor) som
förklarar, illustrerar eller utvidgar något i kursen. Det kan vara att relatera kursmaterialet
till något annat ämne eller verifiera ett teoretiskt resultat med hjälp av datorsimuleringar.
Essäerna läses igenom och kommenteras av de andra studenterna och lärarna frågar
speciellt efter styrkor, svagheter och förbättringsförslag. Studenterna möts sedan i grupper
och diskuterar essäerna, varefter de kompletteras och en slutversion lämnas in.

Små skrivövningar Det informella skrivandet är kanske ännu viktigare än det formella
essäskrivandet [6]. Små skrivövningar som ger stort resultat kan till exempel vara

• Ett par minuter och en välvald fråga från läraren är bra återkoppling under kursens
gång. Studenterna uppskattar möjligheten att uttrycka sina åsikter om kursen.

• Studenterna skriver kortfattat ner vad de uppfattar som huvudämnet för dagens
föreläsning och vad de vill veta mer om. På så vis måste de dra sig till minnes och
sammanfatta föreläsningen och dessutom får föreläsaren också viktig återkoppling.

• Studenterna beskriver med hela meningar lösningsgången för ett utvalt hemtal. De
tvingas beakta sin tankeprocess och detta kan hjälpa dem kring hur de närmar sig
uppgifter. Läraren får också se vilka koncept som upplevs som svåra och förvirrande.

4 Vad kan man göra som enskild lärare?

I det här kapitlet har jag samlat erfarenheter från lärare inom reglerteknik. Idéerna kan
genomföras av en lärare som kan förändra klassrumsmiljön, men inte kursen som helhet.
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4.1 Praktiserade idéer från personer på Reglerteknik

Ta det inte så allvarligt Ett bra sätt att få mer avslappnad stämning i klassrummet
är att bli lite kompis med studenterna. Jag har också använt detta knep på en föreläsning
för att få mer respons. Om jag har pratat med studenterna och lärt känna dem lite före
föreläsningen, känner de sedan ett större ansvar att svara på mina frågor.

Retoriska frågor Försök att sätta dig in i hur studenterna tänker och formulera deras
frågor. Ämnet blir inte så gravallvarligt och det är ett enkelt sätt att skoja till det lite.
“Vad är det för bra med det här då? Vad går det ut på egentligen? Varför är det så himla
spännande? Det är ju blockscheman överallt – vad gör vi egentligen?!”

Våga vänta ut studenterna vid frågor Flera personer nämner att våga vänta ut
studenterna när man som lärare har ställt en fråga i klassrummet eller föreläsningssalen.
Dels behöver studenterna tid att smälta och tolka frågan, dels måste de hinna fundera ut
ett svar. Har studenterna inte svarat efter en stund, kanske man behöver formulera om
frågan, de kanske inte har förstått den. Visa också uppskattning och entusiasm för alla
typer av frågor, kommentarer och funderingar!

Lagom svåra frågor Det är en konst att ställa lagom svåra frågor! Om en Y:are får en
för lätt fråga, tolkar vi lärare att det är under studentens värdighet att svara, alternativt
att personen inte vågar svara av rädsla för att säga fel. Är det å andra sidan en för svår
fråga, vågar inte Y:aren svara förrän han/hon är minst 150% säker på sin sak. Ett sätt
kan då vara att rösta om något. “Hur många tror att systemet är styrbart? Hur många
tror inte det?” Den enskilde studenten pekas inte ut, dessutom får man en lite rolig touch.

Frågan måste ha en mening och inte vara för ledande. Om svaret kan slås upp omedelbart
i boken, ser studenterna ingen anledning att svara. Under en föreläsning är det speciellt
viktigt att försöka vända ett felaktigt svar till något positivt som ger de andra studenterna
något, utan att peka ut den enskilde studenten som dum och okunnig. Alla frågor ska
naturligtvis behandlas med respekt och som lärare bör man lyssna intresserat.

Bikupor under föreläsningen Låt studenterna diskutera två och två i några minuter.
Tanken är att de ska bli aktivare, så det är ingen katastrof om de inte pratar om ämnet.

Muddy Cards En del lärare använder Muddy Cards (små kort delas ut, studenterna
skriver ner tankar och åsikter och de samlas in). Ställ en specifik fråga som du som lärare
vill att studenterna ska svara på. Det kan gälla allt från innehållet till kursupplägget.

Studenternas egna exempel Be studenterna komma med exempel som de vill att du
som lärare ska ta upp eller ha med i tentan. Säg att du annars tar dina egna, mycket
tråkigare exempel :) Kursen kommer närmare studenterna och känns mer angelägen.
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Inlämningsuppgifter Ett sätt att få studenterna att sätta igång med kursen och börja
räkna tidigare är att ha inlämningsuppgifter, som till exempel reglerteknikkursen för IT.

Frågvis och nyfiken lärare Gå runt i klassrummet! Hoppa in i en diskussion och ta
plats då en student funderar över något med kompisen bredvid. Häng över studenternas
axlar och våga fråga hur det går och om de verkligen förstår. Målet är att få en diskussion
som leder fram till svaret. Fråga “Vad funderar ni på?” och ta för givet att alla studenter
sitter och funderar på något. Det kommer garanterat flera frågor!

Hur vill studenterna och läraren ha undervisningen? Hör hur studenterna vill
ha undervisningen. Mycket/lite på tavlan? Diskussion? Räkna själv?

Bygg undervisningen på studenternas egna frågor Lös inga tal på tavlan, utan
hänvisa till nyckelord eller några sidor i boken, så att studenterna vet hur de ska börja.
Samla frågorna som dyker upp och diskutera dem gemensamt vid tavlan om det är många
som undrar över samma sak. Sammanfatta frågorna på nästa lektion, som en repetition.

En lärare bad studenterna på första föreläsningen skriva ner vad de ville veta om regler-
teknik. Läraren sammanfattade frågorna, kopplade dem till föreläsningarna och återkom
till dem under hela kursen. Målet var att kursen skulle ge svaret på studenternas frågor.

Studentvänlig sammanfattning Dela upp kursinnehållet i ett par delar på tavlan
under sista lektionen, låt studenterna själva titta i boken och diskutera en stund och
samla nyckelord. Orden samlas in i helklass och läraren skriver upp dem på tavlan.

Förbjud facit på lektionerna En lärare “förbjuder” facit på lektionerna och uppma-
nar istället studenterna att fråga och diskutera med andra studenter eller läraren. De som
följer rådet är nöjda, och de undviker den annars rätt vanliga facitbaserade inlärningen.

Begrepp i praktiken Illustrera med vardagliga exempel begrepp i kursen, gärna på
lektionerna. Att balansera en inverterad pendel först med öppna och sedan slutna ögon
illustrerar exempelvis återkoppling. Datorlektionerna är också ett bra sätt att leka med
verkligheten och studenterna ser att kursen inte innehåller så konstiga saker egentligen.

4.2 Idéer som personer på Reglerteknik gärna vill pröva

Mer PBL-lika lektioner Grundkursen i reglerteknik för IT-studenter är enligt PBL-
modellen. Arbetssättet gör studenterna mer aktiva, vilket kan bero på att de är mer vana
vid att ställa frågor och att arbeta i grupp. Kan deras arbetssätt användas på lektioner
för “traditionella” studenter?
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Veckans utmaning Varför inte ge studenterna “veckans utmaning”, som har med
något aktuellt i reglertekniken att göra? Utmaningen gör det också spännande för dig
som lärare att hitta bra exempel på sådant som studenterna nyligen har gått igenom.
Det bästa vore också att kunna relatera till utmaningarna under lektionerna och på så
vis starta en diskussion kring olika begrepp och funderingar. Studenterna och läraren får
något roligt gemensamt, som ni kan diskutera kring och som väcker nyfikenhet.

Möblera om Hur mycket påverkar möbleringen samarbetet mellan studenterna? Kan
man som en rolig idé möblera om varje lektion och se vad som ger trevligast resultat?

Knyta an till verkligheten På föreläsningen presenteras olika system, representerade
som block med insignal, störsignal och utsignal. Kan man få studenterna att se allt i
system? Vad är insignal och utsignal i olika vardagsexempel? (Bra exempel på en konkret
fråga som inte är för lätt.)

Låta studenterna bli lärare När jag började undervisa slogs jag av hur bra och
genomtänkta jag tyckte kurserna var upplagda, något som jag inte sett som student. Jag
lärde mig massor genom att förklara för studenterna, och fick en bra repetition av kursen,
det vill säga jag lärde mig genom att lära ut ämnet. Varför inte “försätta” studenterna i
samma situation och låta de vara lärare istället!

Man kan exempelvis låta en grupp om 2-3 studenter ha ansvar för genomgången av en
uppgift varje lektion enligt ett förutbestämt schema. Studenterna får den hjälp de behöver
när de förbereder. Är de ovilliga att lägga ner tid utanför lektionerna, kan man istället
låta dem förbereda en stund på lektionen och de presenterar den principiella lösningen
efter rasten. Ska man ha motivation i form av extrapoäng på tentan?

Mer generella uppgifter i grupp Varför går många uppgifter ut på att räkna fram
en siffra som svar? Det skulle vara spännande att lösa mer generella, kanske större och
mer komplexa uppgifter i en grupp om några studenter. De diskuterar principerna en
stund och sedan försöker klassen gemensamt komma fram till en bra lösningsgång.

Ett genomgående exempel En idé är att ha ett genomgående exempel under hela
kursen, till exempel att studenterna beräknar delsystem under lektioner och datorövning-
ar som sätts ihop till en helhet under sista lektionen. Det förutsätter dock att alla har
hunnit räkna allt. Tycker studenterna att det är tråkigt och tjatigt med ett återkommande
exempel?

Låt lektionerna bli mer individuella Varför inte göra reklam för olika lärare i en
kurs? I någon klass är det egen räkning på klassiskt vis, men i en annan klass går stu-
denterna igenom tal på tavlan och diskussion uppmuntras.

Var även tydlig med hur du vill ha det för att studenterna ska lära sig som mest. Börja
kursen med intentionerna som du har i din undervisning och förklara din personliga
inställning med att exempelvis visa skillanden mellan ytinlärning/djupinlärning.
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5 Sammanfattning

Genom att “erbjuda” en rad olika inlärningsaktiviteter uppmuntras studenterna att vara
mer aktiva med kursinnehållet. Många studenter lär sig som bäst genom att vara aktiva
och samarbeta, till exempel i små grupparbeten i och utanför klassrummet. Det kan vara
gruppresentationer, små aktiviteter i par under rasten på föreläsningen eller olika typer
av samarbeten mellan studenterna. [4]

Ett återkommande tips, se till exempel [1], [2], [4] och [7], är att införa muntliga pre-
sentationer i undervisningen. En ingenjör måste kunna förmedla sina kunskaper, annars
lyssnar ingen. Så, varför inte träna detta redan på lektionerna? Det kan till exempel gö-
ras så att två studenter skriver ner sina lösningar på varsin tavla. De presenterar sedan
lösningarna inför klassen och läraren ingriper om något fel uppstår. Lärarrollen blir en
balansakt mellan att låta studenterna diskutera på egen hand och ha egna idéer, och
samtidigt säkerställa att diskussionerna är matematiskt produktiva och att kursstoffet
täcks. [4]
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