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KAPITEL 3  
UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING AV LÄRAKTIVITETER 

OCH LÄRARES FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Vet vi om studenterna uppfattar  
det vi vill få fram? 

Björn Oskarsson, IEI, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Sammanfattning 
I det genomförda projektet har två studentgrupper studerats avseende hur de 
vid föreläsningar uppfattat ”totalkostnadstänkande inom logistik”. Studen-
terna tillhör olika utbildningsprogram och föreläsningarna hölls av olika 
lärare. Föreläsarnas intentioner har fångats upp genom intervjuer. Presen-
tationen på föreläsningen har dokumenterats via författarens egna observat-
ioner. Med hjälp av en enkät i direkt anslutning till respektive föreläsning 
har studenternas upplevelse av budskapet samlats in. Skillnad mellan lärares 
intention och studenters upplevelse har analyserats och diskuterats med 
föreläsare och några studenter. 

I båda fallen kan man se att studenternas själva anser att de lärt sig mer 
vid föreläsningen än vad författaren bedömer att de faktiskt lärt sig. Det är 
också tydligt att det finns en skillnad mellan studenternas faktiska lärande 
och vad lärarna hade som intention att de skulle lära sig. Denna skillnad är 
störst i det fall då lärarens presentation var mindre tydlig, men den finns 
alltså även när lärarens presentation är tydlig och genomtänkt. Resultatet 
bekräftar att det är svårt att få ett budskap att nå fram på tänkt sätt, och att 
man därför noga bör fundera på hur man bäst ska få fram sitt budskap. 

Nyckelord; Logistik, Totalkostnadsanalys, Lärande 

Inledning 
I kursplaner definieras lärandemål som motsvarar det förväntade lärande 
som studenten ska nå efter avslutad kurs. Som lärare vill man förstås att 
studenterna ska lära sig så mycket som möjligt, och att den undervisning 
som ges i så hög grad som möjligt ska stödja detta lärande. Det faktiska lä-
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randet, dvs vad studenten i någon objektiv mening2 verkligen lär sig, påver-
kas av en mängd faktorer, bland annat utbildningens organisation och plane-
ring (programstruktur, kursdesign, schemaläggning, examinationsformer 
mm), lärarens förberedelser och genomförande (tydlighet, entusiasm mm) 
och studentens situation (förkunskaper, motivation, personlighet mm) (En-
twistle 2009). I vilken grad lärandemålen för en kurs verkligen uppnås beror 
följaktligen på en kombination av alla dessa faktorer, vilket illustreras i figu-
ren nedan. Lärandemålen kan ofta tolkas på olika sätt av såväl lärare som 
studenter, även om ambitionen är att de ska vara tydliga. Den enskilde lära-
rens tolkning kan därmed avvika från ledningens3 intention (gap 1 i figuren). 
Utifrån sin tolkning har läraren en viss intention med sin undervisning, och 
väljer specifikt innehåll och undervisningsform utifrån detta. Beroende på 
lärarens förmåga, tillgänglig tid mm, kan den faktiska presentationen till 
studenterna skilja sig från intentionen (gap 2). Det är inte säkert att en viss 
student uppfattar allt som presenteras, eller gör en tolkning, varför det som 
studenten anser sig ha förstått, det ”självskattade lärandet” kan skilja sig från 
vad som verkligen presenterades (gap 4), och från lärarens intention (gap 5). 
Dessutom kan det studenten faktiskt lärt sig skilja sig från det självskattade 
lärandet (gap 3). Alla dessa gap i kedjan leder till att skillnaden mellan förvän-
tat lärande, dvs lärandemålen, och faktiskt lärande (gap 6) kan vara ganska 
stort. 
 

 
 
 

                                                      
2 Det är dock tveksamt om det i praktiken går att bedöma en persons lärande eller kun-
skap objektivt. Det handlar nog i praktiken snarare om uppskattningar och tolkningar. 
3 Med ledning menas den ”instans” som fastställer lärandemålen. 

Ledning

Lärare

Student

Lärandemål

Tolkning av 
lärandemål

Val av inne-
håll och form

Intention Presentation

Faktiskt 
lärande

Självskattat 
lärande

1

2

4

3

6

5



103 
 

I en viss undervisningssituation har alltså en lärare ett budskap som han 
eller hon har valt ut och förberett, och som presenteras för studenterna på ett 
sätt som han/hon finner lämpligt. Frågan är då i vilken utsträckning läraren 
vet om det aktuella budskapet går fram till studenterna på önskat sätt. 

Genom att ta reda på hur väl det planerade budskapet når fram och upp-
fattas av studenterna kan möjligheter skapas för läraren att förbättra kun-
skapsöverföringen, och därmed öka kvaliteten i studenternas lärande. 
 
Projektets syfte 
Syftet med projektet har varit att:  
 

…i specifika undersökningssituationer undersöka hur mycket och 
på vilket sätt lärarens intention skiljer sig från studentens upp-
levda lärande. 

 
Kopplat till gapdiskussionen ovan kommer fokus att ligga på de delar som är 
markerade i figuren nedan, dvs. lärarens tankar inför undervisningen (in-
tentionen) och hur budskapet presenteras ska ställas mot vad studenterna 
anser sig kunna efter genomförd undervisning, samt vad de faktiskt kan. 
 

 
 
Val av fall att studera 
Den undervisning jag studerat ligger inom området Logistik, vilket motiveras 
av att jag har ett stort intresse av pedagogiska frågor inom logistikområdet, 
där jag själv är verksam som lärare. 

Jag har valt att studera ett par undervisningssituationer som behandlar to-
talkostnadsanalys. Anledningen är att begreppet är centralt inom logistiken, 
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och att vi på olika sätt tar upp det i alla kurser vår avdelning ger4. Min bild är 
att alla lärare på avdelningen har en bra samsyn på vad totalkostnadsanalys 
innebär. Bland annat använder vi i alla grundkurser samma lärobok, som 
några av avdelningens lärare skrivit. Därmed borde det också finnas en bra 
grund för en relativt tydlig presentation av detta begrepp för studenterna. 
Grunderna i totalkostnadsanalys är dessutom relativt enkla, vilket möjliggör 
att studenterna snabbt kan ta till sig dessa grunder. 

De valda undervisningssituationerna var två föreläsningar i två olika stu-
dentgrupper. Föreläsningarna valdes då det för båda studentgrupperna är 
deras första möte med totalkostnadsanalys (åtminstone i vår ”regi”), vilket 
gör att de är så lite färgade som möjligt. Den ena föreläsningen gavs på eko-
nomprogrammet, den andra till studenter på civilingenjörsprogrammen In-
dustriell ekonomi (I) och Maskinteknik (M). Det var två olika föreläsare som 
båda har mångårig erfarenhet av såväl ämnesinnehållet som av undervisning 
på de aktuella kurserna. 

 
Rapportens upplägg 
Inledningsvis ges en kort introduktion till vad logistik och totalkostnadsana-
lys är. Därefter presenteras studiens metodiska upplägg. Sedan presenteras 
de fall jag studerat, följt av en analys och en avrundning. 

Logistik 
Logistik är ett ganska brett ämne inom det företagsekonomiska området. Det 
finns ett flertal sätt att definiera logistik, se t ex Mentzer et al (2008). Ett av 
de mest använda är från CSCMP5 (2011), som i fri översättning innebär pla-
nering, styrning och kontroll av materialflöden i syfte att på ett kostnads-
effektivt sätt kunna uppfylla kundernas önskemål. Det är ett strategiskt om-
råde i den meningen att effektiv logistik är en förutsättning för konkurrens-
kraft i många branscher, samt att det är ofta är strukturella beslut på hög nivå 
som lägger grunden för en effektiv logistik. Ett nära samarbete med exempel-
vis marknadsförings-, produktions- och inköpsfunktionerna är av stor vikt. 
Mycket av de aktiviteter som utförs i materialflödet är dock av mer operativ 
karaktär, såsom materialhantering, lagerstyrning, transport och orderhante-
ring. Kopplingen mellan den operativa och den strategiska nivån är viktig för 
att få helheten att fungera väl. 

                                                      
4 Avdelningen Logistik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Lin-
köpings universitet. 
5 CSCMP står för Council of Supply Chain Management Professionals, och är en 
internationell intresseorganisation med säte i USA. 
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Vi lever i en tid av ständig förändring. Till stor del handlar logistik om att ifråga-
sätta nuvarande arbetssätt och -processer, och försöka göra dem mer effektiva. 
Med effektiv menas här att det definierade uppdraget (t ex att med viss sanno-
likhet kunna leverera i tid till kunden) ska ske till så låg kostnad som möjligt. Att 
kunna göra bra kostnadsanalyser är därmed centralt inom logistiken. 

 
Totalkostnadsanalys 
Totalkostnadsanalys är ett område som berörs i så gott som alla läroböcker 
inom logistik. Det görs dock olika tydligt, och med olika benämningar. I 
svenska läroböcker används företrädesvis just ordet totalkostnadsanalys (t ex 
Jonsson & Mattson 2005 och Björnland et al 2003). I engelskspråkig littera-
tur används främst total cost concept (t ex Ballou 2004) och total cost analysis 
(Christopher 2005). Vissa författare gör dessutom totalkostnadsanalyser, 
utan att sätta någon beteckning på det. 

Förändringar av en verksamhet innebär ofta att vissa kostnader påverkas 
positivt och andra negativt. För att minska risken att ta felaktiga förändrings-
beslut på grund av att enbart vissa aspekter beaktats kan man använda sig av 
totalkostnadsanalys, som går ut på att jämföra olika handlingsalternativ med 
avseende på alla relevanta kostnader (se t ex Murphy & Wood 2008). I detta 
ingår att man ska identifiera vilka kostnader som är relevanta i en viss situat-
ion, för att sedan beräkna och/eller uppskatta hur storleken på dessa kostna-
der kommer att skilja sig åt mellan alternativen (Oskarsson et al 2006 m fl). 
Resultatet av dessa beräkningar, eller ”analyser”, kan sedan (tillsammans 
med annan input) användas som beslutsunderlag för att välja hur man ska 
agera. De flesta författare är inte särskilt tydliga med detta förfarande, utan 
talar i mer generella termer om att man ska beräkna de totala kostnaderna. 
Det är också relativt få som tydliggör det t ex Mattsson (2002) och Christop-
her (2005) trycker på, nämligen att det är skillnader eller förändringar i kost-
nader som studeras, inte de kompletta totala kostnaderna. 

Flera författare nöjer sig med att diskutera totalkostnad i specifika situat-
ioner, t ex för att bestämma lämplig orderkvantitet (t ex Segerstedt 2008) 
eller välja leverantör (t ex Baily et al 1998), medan andra tar upp det mer ge-
nerellt. Vissa, t ex Stock & Lambert (2001), beskriver lämpliga kostnadsposter 
att ta med i en logistisk totalkostnadsanalys. Oskarsson et al (2006) betonar 
vikten av situationsanpassning, dvs. att för varje unik situation identifiera de 
relevanta kostnadsposterna.  

Avslutningsvis kan nämnas att totalkostnadsanalys inte är unikt för lo-
gistik, utan kan användas i många andra sammanhang, t ex vid investerings-
beslut, byggprojektering och produktutveckling. 
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Studiens utformning 
Övergripande metodik 
De två fallen studerades på samma sätt. De olika stegen i undersökningen 
visas i figuren nedan. 
 

  
Presentationerna på föreläsningarna observerades och dokumenterades av 
mig. Jag antecknade vad som presenterades, i vilken ordning, och på vilket 
sätt. I direkt anslutning till respektive föreläsning delades en enkät med öppna 
frågor ut till studenterna, som de anonymt under 15 minuter fick fylla i medan 
jag var närvarande6. Studenterna fick dels ange om de tyckte sig ha förstått vad 
totalkostnadsanalys är, och dels beskriva sin bild av detta begrepp. Syftet med 
enkäten var att möjliggöra för mig att bedöma studenternas egen uppfattning 
om totalkostnadsanalys (det självskattade lärandet), samt min uppfattning om 
deras faktiska kunskap om vad detta begrepp innebär. 

Lärarna fick veta i förväg att jag skulle observera och dokumentera före-
läsningen, och ta en stund i anspråk för en enkät till studenterna kopplat till 
mitt pedagogiska utvecklingsprojekt. Lärarnas intentioner fångades upp vid 
semistrukturerade intervjuer direkt efter föreläsningen.  

En preliminär kodning och analys av enkätsvaren (se mer detaljer om 
detta nedan) gjordes inom ett dygn efter föreläsningen, för att jag därefter 
skulle kunna ha en uppföljande diskussion med läraren och några studenter 
inom ett par dagar. Syftet med dessa diskussioner var dels att få komplette-
rande och tydliggörande information från studenterna (t ex om otydlighet i 
frågorna kan ha påverkat deras svar) och dels att öppna upp för diskussion 
mellan läraren och studenterna om undervisningen. Studenterna som deltog 
i diskussionerna ställde upp frivilligt efter att ha tillfrågats i samband med att 
de besvarade enkäten. Jag gjorde sedan en mer noggrann kodning och ana-
lys, nu under mindre tidspress. Avslutningsvis analyserades fallen med avse-
ende på skillnader och likheter mellan dem. 
                                                      
6 Den intresserade kan kontakta författaren för att få tillgång till enkäten. 

Enkät

Dokumentation av 
föreläsning

Preliminär kodning 
och analys

Intervju med 
läraren

Disk. med lärare 
och studenter

För respektive fall

Detaljerad kodning 
och analys

Fallöverskridande 
analys
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Enkäterna - kodning och analys 
Här beskrivs de olika frågorna i enkäten, samt hur de har kodats, vilket se-
dan ligger till grund för analysen. På ett fåtal punkter skiljer sig kodningen 
mellan de två fallen. Detta tas upp i samband med redovisningen av fall 2. 
Kodnyckeln gjordes i förväg, men modifierades successivt under det att de 
första 15 enkäterna behandlades (dessa gicks sedan igenom på nytt enligt den 
modifierade kodningen). Det var främst för fråga 1 som det var svårt att koda 
de ifyllda enkäterna, dels för att frågan innehåller många aspekter, men 
framför allt eftersom flera av dessa bygger på delvis subjektiva bedömningar. 
Under bedömningen av de 15 första ”kalibrerade” jag, efter bästa förmåga, 
mina bedömningar. Efter att ha gått igenom samtliga enkäter tittade jag på 
nytt igenom ett par av de första för att kontrollera att jag inte omedvetet änd-
rat min bedömningsnivå. Nedan presenteras den slutliga kodnyckeln inklu-
sive vissa kommentarer. 
 
Fråga 1: Tycker du att du har förstått vad totalkostnadsanalys går ut på, och hur 
man använder sig av totalkostnadsanalys? Om du tycker det, försök då kort att 
beskriva totalkostnadsanalys. 
Huvud‐
punkt 

Underpunkt  Kodning Kommentar

Ö
ve
rg
ri
p
an
d
e 
fö
rs
tå
el
se
 

Tycker studenten själv att han/hon har 
förstått? 

Ja
/N

ej
/O

kl
ar
t 

Anser jag att studenten har förstått 
utifrån vad som togs upp på före‐
läsningen? 

Min bedömning utifrån studentens beskriv‐
ning. 

Anser jag att studenten har förstått 
utifrån lärarens intentioner?

D:o

Är studentens beskrivning begränsad till 
logistik? 

Ja/Nej 

Bra om de förstår att totalkostnadsanalys är 
en generellt användbar metod. 

V
ilk
a 
vi
kt
ig
a 
as
p
ek
te
r 
ta
s 
u
p
p
? 

Anledningen till att göra totalkostnads‐
analys. 

K
o
rr
ek
t/
In
ko
rr
ek
t/
 O
kl
ar
t/
 S
ak
n
as
 i 

sv
ar
et
 

Helhetsperspektiv; Bra beslutsunderlag 

När man gör dem.   Inför förändringsbeslut; Jämföra alternativ. 
Hur de görs.   Välja relevanta poster; Prioritera de viktig‐

aste; Beräkna aktuella kostnader.
7
 

Situationsanpassning   Dvs. ”den rätta” modellen finns inte 
Räknas specifika kostnadskomponenter 
upp? 

Kan visa precision i svaret, men även svag 
insikt om det framstår som det ”enda rätta”. 

                                                      
7 Vikten av detta tonades ner efter att ha granskat några enkäter, då många som verkade 
ha förstått riktigt bra inte skrivit om detta, troligen för att de inte tyckte det behövdes. 
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Fråga 2: Har du tidigare kommit i kontakt med totalkostnadsanalys? I så fall, togs 
det idag upp på ett liknande sätt som tidigare, eller annorlunda? Gjorde dagens 
genomgång att begreppet totalkostnadsanalys klarnade för dig, eller blev det sna-
rare mer förvirrande? 
 
Huvudpunkt  Kodning  Kommentar 

Tidigare kontakt  Ja/Nej  Om ”tidigare kontakt” noterades även i vilket samman‐
hang /vilken kurs. 

Liknande sätt  Ja/Nej/‐‐  Streck används om studenten inte haft tidigare kontakt. 

Klarare eller ej  Ja/Nej/‐‐  D:o 
 
Fråga 3: Var lärarens presentation av totalkostnadsanalys tydlig? 
 
Huvudpunkt  Kodning  Kommentar 

Tydlig  Dålig/OK/Bra  ”Dålig” om studenten tydligt kritiserar genomgången; 
”OK” om viss begränsad kritik ges (t ex ”Bra, men gick lite 
för fort”) 

 
Fråga 4: Har du några frågor om totalkostnadsanalys du skulle vilja ställa till 
läraren? 
 
Huvudpunkt  Kodning  Kommentar
Finns frågor?  Ja/Nej  Alla frågor noterades

Resultat av genomförda observationer, enkäter och diskussioner  
Fall 1 – Kursen 723G48 Logistik 
Förutsättningar 
Kursen ges i årskurs 3 på Ekonomprogrammet. Logistik har inte ingått i 
undervisningen tidigare på programmet. Totalkostnadsanalys gicks igenom 
vid första föreläsningen, efter en allmän introduktion till ämnet logistik och en 
kortare genomgång av kursens innehåll och uppläggning. 45 studenter närva-
rade vid föreläsningen och besvarade enkäten.  
 
Lärarens intentioner 
Totalkostnadsanalys handlar enligt läraren om att kunna jämföra två olika 
”system”. Logistik handlar till stor del om att göra förändringar i verksam-
heten, och det är då viktigt att kunna jämföra kostnaderna för nuläget och 
det nya föreslagna ”systemet”. Det är då viktigt att ha en ”ledstång”/grund 
modell att använda som checklista.  

Målet för läraren är att studenterna ska få en förståelse för ovanstående, 
och att man i en totalkostnadsanalys ska ta med alla kostnader som är för-
knippade med förändringen. 
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Läraren menar att det är viktigt med en viss övertydlighet när man förklarar 
totalkostnadsanalys. Bättre att studenterna tar med lite för många kostnads-
poster till att börja med. Med ökad erfarenhet kan de sedan förstå vilka pos-
ter som kan uteslutas i en viss situation. Detta kommer studenterna att få 
träna på senare i kursen i samband med ett praktikfall. Lärarens föreläsning 
ska varvas med frågor till studenterna samt en ”bikupa”, där studenterna 
under en stund får prata med varandra, för att få dem att bli mer aktiva, och 
för att skapa variation vid undervisningspasset. 
 
Observationer av föreläsningens genomförande 
Totalkostnadsmodellen introduceras som den viktigaste modellen i kursen. 
(Modellen beskrivs dock inte alls i detta skede). 

Studenterna får diskutera i bikupa 5 minuter kopplat till två punkter: 
 
- Diskutera med era bordsgrannar vilka logistikkostnaderna är. 
- Försök strukturera dem i ett antal huvudkostnadsposter. 

 
Studenternas idéer skrivs upp på tavlan, vilket ger en lista på några kostnader 
som nästan helt avviker från de kostnadsposter som tas upp i kursboken. 

Därefter presenterar läraren totalkostnadsmodellen enligt kursboken8, 
och kopplar studenternas föreslagna kostnader till bokens fem kostnadspos-
ter) Därefter avslutas totalkostnadsmomentet i föreläsningen. 

 
Mina reflektioner kring föreläsningen 
Läraren lät studenterna börja tänka själva i en bikupesession, precis som pla-
nerat. Deras förslag fångades upp av läraren, som sedan med hjälp av kursbo-
kens modell satte in dessa förslag i en struktur. De flesta av studenternas kost-
nadsförslag behandlades, men inte alla. Vissa kostnadsposter diskuterade lära-
ren sedan lite djupare, men de flesta relativt ytligt. Även om beskrivningen av 
modellens ingående poster kunde ha varit något tydligare, bör studenterna ha 
lärt sig vilka kostnadsposter som är de mest relevanta inom logistiken. 

Däremot tog läraren inte alls upp det som han såg som det viktigaste med 
denna föreläsning, nämligen att förklara vad man egentligen använder total-
kostnadsanalys till. Inget nämndes om kostnadsjämförelse mellan olika ”sy-
stem” i en beslutssituation, eller om vikten att fånga upp alla de berörda 
kostnadsposterna vid en förändring. 

 
 

                                                      
8 Oskarsson et al (2006) 
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Enkätsvaren 
Här redovisas studenternas svar på respektive fråga, baserat på den kodning 
jag gjort, tillsammans med mina analyser9. 
 
Fråga 1 – Förståelse 
Hälften av studenterna (22 st av 45) anser själva att de förstått totalkostnads-
analys (antingen skriver de att de har förstått, eller så beskriver de totalkost-
nadsanalys, utan några brasklappar om att de kanske inte förstått helt och 
hållet). Många (16 st) beskriver att de är osäkra och bara delvis har förstått, 
medan 7 st inte anser att de förstått. 

Utifrån deras beskrivning av totalkostnadsanalys kan man konstatera att 
majoriteten (30 st) inte har uppfattat det som läraren hade som intention att 
förmedla. För ytterligare 11 st är det tveksamt, även om brottstycken i deras 
text tyder på en viss förståelse, medan endast 4 studenter snappat upp hu-
vudbudskapet. 

Eftersom föreläsningens innehåll avvek från lärarens intentioner är det 
också intressant att se hur väl det som presenterades togs emot. Utifrån vad 
som verkligen sades på föreläsningen är det lika många som tydligt visar att 
de förstått som att de inte förstått (18 st i respektive grupp), medan det för 9st 
var svårt för mig att bedöma om de uppfattat det rätt. 

 

 
 
När det gäller de mer specifika underpunkterna konstaterar jag att för samt-
liga dessa har en majoritet av studenterna inte alls tagit upp dessa i sina svar. 
Att det är i en beslutssituation som totalkostnadsanalys används tas tydligt 
upp endast av 4 st. Motsvarande siffra för motivet till totalkostnadsanalys 
(dvs. att jämföra totalkostnad för olika alternativ) är 6 st, och på den punkten 
har 10 studenter istället tagit upp andra, mer eller mindre felaktiga motiv. 
Vad gäller vikten av situationsanpassning är det inte någon som nämner det. 
                                                      
9 Den intresserade kan kontakta författaren för att få tillgång till mer detaljerat mate-
rial om kodningen. 
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Fråga 2 – Tidigare erfarenhet av totalkostnadsanalys 
21 studenter anser sig ha kommit i kontakt med totalkostnadsanalys tidigare. 
Flera av dessa är osäkra och refererar till att det finns likheter med sådant de 
gjort tidigare. Främst är det en kurs i ”Kalkylering och budgetering” som tas 
upp. 4 av dessa 21 anser att det togs upp på liknande sätt idag som i tidigare 
kurs, medan 5 anser motsatsen. 4 st anser att begreppet klarnat i och med 
dagens föreläsning, medan 1 anser motsatsen. 
 
Fråga 3 – Tydligheten i presentationen 
Alla utom en student anser att läraren presenterade totalkostnadsanalys på 
ett tydligt sätt. 16 st tyckte dock att det på vissa punkter kunde ha varit ännu 
något bättre. 
 
Fråga 4 – Frågor till läraren 
Många anser sig i nuläget veta för lite för att kunna ställa relevanta frågor. 
Trots allt har 11 st angett en eller flera frågor, som handlar om sådant som 
inte togs upp på föreläsningen. De vanligaste frågorna är ”Vad ska man an-
vända det till i praktiken?” och ”Hur använder man modellen?” 
 
Koppling mellan frågorna 
Vid en ytlig granskning är det svårt att hitta tydliga kopplingar mellan svaren 
på olika frågor. Av de 4 studenter som visar en hyggligt god förståelse för 
totalkostnadsanalys har 3 tidigare erfarenhet av totalkostnadsanalys. Förståel-
sen kan i dessa fall alltså ha grundats i den tidigare erfarenheten istället för i 
dagens föreläsning, men underlaget är alltför litet för att kunna dra en sådan 
slutsats. 
 
Övriga reflektioner 
Att studenterna inte hade uppfattat begreppet totalkostnadsanalys enligt de 
intentioner läraren hade, är inte förvånande, eftersom dessa intentioner bara 
delvis framkom vid föreläsningen. Detta förklarar också varför studenterna 
inte gav tydliga svar om vad totalkostnadsanalys är. Däremot anser jag att det 
är ganska förvånande att mindre än hälften av dem tydligt visade att de för-
stått det som verkligen togs upp vid föreläsningen. 

Det finns en liten grupp studenter som inte förstått att frågorna i enkäten 
handlar om totalkostnadsanalys, eftersom de istället beskriver Logistik i all-
mänhet. En möjlig förklaring kan vara att totalkostnadsanalys gicks igenom 
på första föreläsningen, vid samma tillfälle som ämnet logistik introducera-
des, och att vissa studenter därmed ännu inte kunde hålla isär begreppen.  



112 

Vid den efterföljande diskussionen funderade läraren på om ordet ”total-
kostnadsanalys” som användes i enkäten kan ha gjort det svårt för studen-
terna att tolka frågorna, då han vid föreläsningen inte använde detta ord, 
utan pratade om ”totalkostnadsmodellen”. Studenterna som deltog vid dis-
kussionen trodde inte att detta var problemet, snarare att det var så mycket 
som presenterades vid detta introduktionstillfälle att det var svårt att ta till sig 
allt och få in det i sitt sammanhang. 

Flera studenter nämner att det finns fem ”nivåer” i totalkostnadsmodell-
en. Min tolkning är att dessa studenter syftar på de fem kostnadsposterna 
som ingår i den modell som visades på föreläsningen. Om ordet ”nivåer” 
användes vid föreläsningen var det i så fall inte något jag uppmärksammade. 

Den tidigare kurs i vilken flera nämnde att de kommit i kontakt med to-
talkostnadsanalys är obligatorisk på deras utbildningsprogram. Med tanke på 
detta kan man tycka att merparten av studenterna borde ha nämnt den. Det 
skulle vara intressant att veta hur det tas upp i den kursen, men jag har inte 
undersökt detta vidare. 

Resultat av genomförda observationer, enkäter och diskussioner Fall 2 – 
Kursen TETS28 Grundläggande Logistik 
Förutsättningar 
Kursen ges i årskurs 4 för studenter på civilingenjörsprogrammen Industri-
ell ekonomi respektive Maskinteknik. Studenterna har inte läst någon renod-
lad logistikkurs tidigare inom ramen för sina program. Däremot har de flesta 
stött på ämnen som ligger logistiken nära. Merparten har t ex läst kursen 
Produktionsekonomi, där en del beräkningar görs som bygger på ett total-
kostnadsresonemang, men där detta inte är explicit uttalat. Vissa studenter 
läser parallellt kursen Inköp, där totalkostnadsanalys diskuteras.  

Totalkostnadsanalys ingick i en föreläsning om ”Logistikens totalkostnad & 
leveransservice”, som hölls ca två veckor in i kursen. Den första halvan av före-
läsningen ägnades åt totalkostnadsanalys, och enkäten genomfördes i direkt 
anslutning till detta. 73 studenter närvarade vid föreläsningen och besvarade 
enkäten. 

Lärarens intentioner 
Läraren beskriver en klar bild av vad han vill få fram till studenterna i sam-
band med detta moment i kursen. Han utgår från den lärobok10 som an-
vänds i kursen och försöker använda samma terminologi och bildspråk som i 
boken, för att inte förvirra studenterna. På områden där han anser att det 

10 Oskarsson et al (2006) 
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behövs förtydliganden eller fördjupningar lägger han in det. De huvudsakliga 
aspekter han vill att studenterna ska få med sig är: 
 

- Helhetssyn/systemtänkande, dvs. att en förändring i en del av syste-
met (verksamheten) nästan alltid ger effekter även i andra delar. 
Därmed påverkas fler kostnadsposter än man kanske tror vid första 
anblicken 

- Situationsanpassning, dvs. att det inte finns en generellt giltig mo-
dell. Man kan ha en grundmodell som utgångspunkt, men den 
måste alltid anpassas till den aktuella kontexten/situationen 

- Vikten av att förstå nuläget, för att kunna situationsanpassa på ett 
lämpligt sätt. 

- Förmåga till eget kritiskt tänkande, t ex vikten av att ifrågasätta fakta, 
antaganden mm och granska dessa kritiskt.  

- Viktigt att man tar sig ”ända ner i konkreta beräkningar”, då han an-
ser att många verkar fastna i att se det som en abstrakt modell, och 
inte klarar av att använda den i praktiken om de inte får det demon-
strerat för sig. 
 

Upplägget på föreläsningen, och urvalet av vad som tas upp, bygger till stor 
del på tidigare erfarenheter. Genom åren har läraren testat olika exempel, 
varav vissa har tagits bort, då känslan har varit att de inte riktigt gått hem, 
medan andra behållits, då de fungerat bättre. 
 
Observationer av föreläsningens genomförande 
Totalkostnadstänkandet introduceras som en del av ett systemtänkande, som 
bygger på helhetssyn. Lämplig arbetsgång vid totalkostnadsanalyser gås ige-
nom. 

Den totalkostnadsmodell som beskrivs i läroboken presenteras, varvid det 
poängteras att det sällan är enstaka kostnader som påverkas av en föränd-
ring, utan flera. Respektive kostnadspost i modellen gås igenom relativt nog-
grant, med förklaringar av vad de innefattar och av relevanta formler i de fall 
sådana finns. Terminologi och benämningar som används följer kursboken, 
men läraren poängterar att dessa inte är några generellt överenskomna ter-
mer, utan att det varierar vad som används i litteraturen. Han använder sig 
också av ett par egna benämningar/förkortningar, dock utan att egentligen 
förklara dessa. 

Vikten av situationsanpassning poängteras, dels resonemangsmässigt och 
dels med ett konkret exempel, där beräkningar genomförs. 
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Mina reflektioner kring föreläsningen 
Det läraren presenterade på föreläsningen stämde mycket väl med de intent-
ioner han hade med föreläsningen. Det fanns en stor tydlighet i det som 
presenterades. 

 
Enkätsvaren 
Här redovisas studenternas svar på respektive fråga, baserat på den kodning 
jag gjort, tillsammans med mina analyser11. Ett par mindre förändringar 
gjordes jämfört med fall 1: 
 

 Eftersom studenterna i denna kurs kommer från olika utbildnings-
program ombads de markera vilket program de går, för att ge möj-
lighet att kontrollera om programtillhörigheten påverkar studenter-
nas svar. 

 Då lärarens genomförande överensstämde mycket väl med hans in-
tentioner var det inte meningsfullt att bedöma studenternas lärande 
mot dels intentionerna och dels föreläsningens innehåll. Dessa två 
underaspekter till fråga 1 slogs därför ihop till en. 

 
Fråga 1 – Förståelse 
Så gott som samtliga (71 st av 73) anser sig ha förstått begreppet väl, dvs. deras 
egen uppskattning av sin förståelse är mycket hög. Av deras beskrivningar 
framgår dock att de förstått i olika hög grad. Av de 73 studenterna har jag be-
dömt att 26 st har en god faktisk förståelse relativt det som presenterades, 30 
st en mera vag (svårbedömd) förståelse, och 17 st en svag/bristfällig förståelse. 
 

 
 
                                                      
11 Den intresserade kan kontakta författaren för att få tillgång till mer detaljerat mate-
rial om kodningen. 
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Majoriteten (49 st) hade inte ett logistikfokus i sin beskrivning av totalkost-
nadsanalys, vilket här anses positivt, eftersom totalkostnadsanalys i sig inte 
handlar om logistik. 

Beträffande motiven till att göra totalkostnadsanalys, respektive i vilka si-
tuationer totalkostnadsanalys används ger många (25 respektive 29 st) en bra 
bild, medan ungefär lika många överhuvudtaget inte berör detta i sitt svar. 
Ett fåtal verkar ha missuppfattat, medan det för övriga är svårt att utläsa om 
de förstått det på rätt sätt. 

Endast (22 st) nämner situationsanpassning särskilt tydligt, trots att det 
poängterades vid föreläsningen. Av dem som tar upp det ger drygt hälften en 
bra beskrivning, medan ingen ger en felaktig bild av det. 
 
Fråga 2 – Tidigare erfarenhet av totalkostnadsanalys 
Majoriteten (41 st) säger sig ha stött på totalkostnadsanalys tidigare. Drygt 
hälften av dessa studenter nämner kurserna ”Inköp” och ”Produktionseko-
nomi” och tidigare ekonomikurser i allmänhet. Av de som tar upp det tycker 
de flesta att ämnet behandlades på ett liknande sätt som i tidigare kurser, och 
alla utom två anser att de nu har en klarare bild av totalkostnadsanalys. 
 
Fråga 3 – Tydligheten i presentationen 
63 av studenterna ansåg att presentationen var bra, utan reservationer medan 
övriga 10 hade mindre kommentarer till vad som skulle kunna förbättras. 
 
Fråga 4 – Frågor till läraren 
En minoritet (9 st) har valt att ställa frågor. Dessa handlar främst om i vilken 
utsträckning och på vilket sätt totalkostnadsanalys används i näringslivet, 
hur detaljerad man ska vara i beräkningarna, samt hur man vet vilka anta-
ganden som är acceptabla att göra 

Detta är relevanta frågor att ställa. Hur företag gör togs inte upp på före-
läsningen, och de övriga frågorna är mycket svåra att ge svar på, då det varie-
rar från fall till fall. 
 
Koppling mellan frågorna 
Även i detta fall är det svårt att hitta några tydliga kopplingar mellan svaren 
på olika frågor. Huruvida studenterna tidigare stött på ämnet eller inte verkar 
inte påverka hur väl de förstått totalkostnadsanalys. 
 
Övriga reflektioner 
Jag upplevde att läraren presenterade sitt budskap på ett tydligt sätt, och är 
därför lite förvånad över att endast en tredjedel av studenterna förklarade total-
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kostnad på ett sätt som jag bedömde som tillfredsställande. T ex var det ingen 
som nämnts ovan endast ett fåtal som tog upp vikten av situationsanpassning, 
trots att det betonades vid föreläsningen. Vid den efterföljande diskussionen 
var studenterna förvånade över denna låga siffra. De ansåg att just situations-
anpassningen lyftes fram vid föreläsningen, och trodde att de flesta studenter 
egentligen hade uppfattat detta, men underlåtit att skriva det i enkäten. 

När det gäller programtillhörigheten kopplat till förståelsen finns det en 
viss skillnad mellan studenter från Industriell ekonomi (73 % av studenterna) 
och de från Maskinteknik (22 %)12. Av studenterna på Industriell ekonomi 
bedömer jag 21 st (40 %) ha en god förståelse av totalkostnadsanalys, och 10 st 
(19 %) en svag/bristfällig (för resterande är den mer vag/svårbedömd). Motsva-
rande siffror är för maskinteknikstudenterna 3 st (19 %) god förståelse och 5 st 
(31 %) svag/bristfällig. 

 

 
 
En möjlig orsak till att studenterna från Industriell ekonomi har tagit till sig 
totalkostnadsanalys på ett bättre sätt kan vara att de i högre omfattning har läst 
kurser inom ekonomiområdet och därför är mer vana vid den terminologi och 
typ av resonemang som används i samband med totalkostnadsanalys. 

Sammanfattande analys av resultaten  
Studenternas förståelse av det presenterade budskapet  
Studenternas egen uppfattning 
I fall 1 anser ungefär hälften att de förstått begreppet totalkostnadsanalys, me-
dan så gott som alla gör det i fall 2. Det skiljer sig alltså kraftigt åt mellan stu-
dentgrupperna. 

                                                      
12 Resterande 5 % utgjordes av fyra studenter från tre olika utbildningsprogram. Det 
ringa antalet gör att inga motsvarande analyser kan göras för dem. 
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Min bedömning är att budskapet presenterades tydligare i fall 2, och att den 
tydligheten kan vara en förklaring till att studenterna upplever att de lärt sig. 

 
Min bedömning av deras faktiska förståelse 
För att jämföra fallen har jag valt att titta dels på hur många studenter som 
jag bedömt visar en hög faktisk förståelse (kodat ”ja” enligt min bedömning) 
respektive de som visar en låg (kodat ”nej”).  

Det är fler som inte förstått i fall 1 (40 %) än i fall 2 (23 %), men det är 
även några fler som visar en hög förståelse i fall 1 (40 %) än i fall 2 (36 %). 
Den gruppen där jag anser det vara oklart om studenterna förstått eller ej, är 
alltså märkbart större i fall 2 (41 %) än i fall 1 (20 %).  

I båda fallen genomfördes föreläsningarna av erfarna lärare, som har en 
gemensam syn på vad som är centrala delar inom totalkostnadsanalys. Lära-
ren i fall 2 uttalade dock mer detaljerat vad han ansåg vara viktiga aspekter 
att lära ut, och han följde också sina uttalade intentioner på ett tydligare sätt 
än läraren i fall 1. Tydligheten vid föreläsningen borde i sig leda till en högre 
förståelse hos studenterna i fall 2, men så är inte fallet. Möjligen kan det 
större omfånget/djupet i fall 2-föreläsningen haft viss negativ inverkan på 
lärandet, på så sätt att studenterna inte förmådde ta till sig hela budskapet. 
Biggs (2003) hävdar t ex att lärandet hämmas av att man försöker trycka in 
för mycket i undervisningen. Kanske var det för mycket fakta på kort tid, och 
kanske för lite studentengagemang, jämfört med fall 1 där läraren lade in en 
bikupesession. 

 
Studenternas förståelse av de viktiga begreppen 
Av studenternas beskrivningar kunde jag bedöma hur väl de uppfattat de 
centrala delarna av totalkostnadsanalys. Här visar siffrorna tydligt att studen-
terna i fall 2 har en bättre förståelse. Vad gäller motiven till att göra totalkost-
nadsanalyser redogör 34 % för detta på ett bra sätt, jämfört med 13 % i fall 2. 
Motsvarande siffror för i vilka situationer man utför analyserna är 40 respek-
tive 7 %, och för vikten av situationsanpassning 18 respektive 0 %. 
Trots att studenterna i båda fallen verkar ha uppfattat det respektive lärare 
presenterade i lika hög grad, har alltså fall 2-studenterna en bättre faktisk 
förståelse av vad totalkostnadsbegreppet är. 

Kopplat till de gap som presenterades i inledningen av rapporten kan föl-
jande sägas. Skillnaden mellan det som presenterades och det som studen-
terna tagit till sig av presentationen, dvs Gap 4, var ungefär lika stort i båda 
fallen. Gap 5, skillnaden mellan intention och faktiskt lärande, var störst i fall 
1, som en konsekvens av att Gap 2, skillnaden mellan lärarens intention och 
den verkliga presentationen, var tydligt i fall 1, medan det inte var märkbart i 
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fall 2. Skillnaden mellan självskattat och faktiskt lärande, Gap 3, återfanns 
också, där det självskattade lärandet i båda fallen var relativt tydligt större än 
det faktiska. 
 

 
 
Med tanke på att det i båda fallen rör sig om en första introduktion till ämnet 
totalkostnadsanalys, och att det senare i kurserna tas upp flera gånger, är inte 
konsekvensen så stor av att inte förstå efter denna föreläsning. Det är dock 
intressant att se att även när budskapet presenterats på ett tydligt sätt finns 
det luckor i den kunskap studenterna förvärvat. Slutsatsen av detta är att det 
är viktigt att ta upp saker flera gånger för att därmed öka sannolikheten att 
budskapet slår rot. Hur sambandet mellan ”antal exponeringar” och förståel-
sen går dock inte att säga något om baserat på denna studie. 

Vad kan skillnaderna bero på? 
Entwistle (2009) tar upp olika faktorer som påverkar lärandet, t ex lärarens 
insats, utbildningens organisation och studenternas situation och tidigare 
erfarenheter. Lärarens insats i de två studerade fallen har diskuterats ovan. 
Vad gäller hur utbildningen är organiserad så finns vissa skillnader.  

Civilingenjörsprogrammen (fall 2) vid Linköpings universitet är upplagda 
så att studenterna läser flera kurser samtidigt, vanligtvis tre åt gången, me-
dan man på Ekonomprogrammet (fall 1) läser en kurs i taget. Detta bör gene-
rellt medföra att det är lättare för ekonomstudenterna att fokusera på det 
som händer i en specifik kurs. Eftersom enkäten genomfördes i direkt an-
slutning till den aktuella föreläsningen bör detta dock inte ha påverkat. 

I de aktuella kurserna gick totalkostnadsanalys igenom vid introduktions-
föreläsningen i fall 1, och en bit in i kursen i fall 2. Studenterna i fall 1 kan där-
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för ha varit mindre förberedda för att ta till sig specifik fakta, vilket också 
nämndes av studenterna i samband med den efterföljande diskussionen. Detta 
är i enlighet med Biggs (2003) tankar om att en viktig orsak till lågt lärande är 
att man försöker fylla undervisningen med alltför mycket information. 

Vad studenterna har med sig in i kurserna är delvis individuellt, och i 
denna studie har inga försök gjorts att koppla lärandet till studenternas indi-
viduella situation. Det finns däremot en del som kan sägas på gruppnivå. 
Studenterna i fall 2 har läst ett år mer på sina program än de i fall 1. Det är 
dock tveksamt om det spelat någon roll – båda grupperna bedömas vara väl 
förtrogna vid universitetsstudier.  Det skiljer dock en del på vad de läst tidi-
gare, och i det sammanhanget är det intressant att dela upp fall 2, och be-
trakta de olika utbildningsprogram studenterna går. Såväl I- som ekonom-
studenter har en god ekonomisk förförståelse, medan M-studenter (vilket 
diskuterats tidigare) inte har det i samma utsträckning. Med detta som bas 
kan man tänka sig att ekonom- och I-studenterna har lika lätt att förstå total-
kostnadsbegreppet. Figuren nedan visar att detta stämmer mycket väl om 
man ser på andelen som tydligt uppfattat det som framfördes på föreläs-
ningen (”Ja” i diagrammen). I- och ekonomstudenterna ligger på samma 
nivå, medan M-studenterna ligger lägre.  

 

 

Reflektion över metodanvändning  
Metodmässigt finns aspekter som gör att det är svårt att dra några tydliga 
slutsatser av studien.  

Frågornas utformning kan ha påverkat studenternas förståelse för vad som 
efterfrågades, dvs. beroende på tolkningen av en viss fråga kan de ha valt att 
ge ett visst svar. Olika studenters svar speglar därmed inte med säkerhet 
samma sak, vilket påverkar jämförbarheten. Ett exempel som tagits upp ovan, 
är att själva begreppet totalkostnadsanalys inte alls användes av läraren i fall 
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1, vilket gör att studenterna kan ha blivit konfunderade vid besvarandet av 
enkäten. Jag kan i och för sig inte se att det finns några andra rimliga tolk-
ningar att göra, men kan inte utesluta detta. 

När man besvarar enkäter är det inte lätt att veta på vilken detaljeringsnivå 
man bör svara för att ett fritextsvar ska vara ”tillräckligt användbart”. Det var 
knappast möjligt för mig att förklara utan att samtidigt styra studenternas 
svar, som jag inte ville skulle vara styrda. Jag hade medvetet gett ett begrän-
sat skrivutrymme på varje fråga så att det skulle vara rimligt att hinna be-
svara frågorna på den begränsade tid de hade till förfogande. Det finns dock 
en risk att det begränsade skrivutrymmet kan ha gjort att vissa valt att ute-
lämna viss information, t ex kan de i fall 2 ha underlåtit att nämna vikten av 
situationsanpassning, även om de hade förstått detta. Det var särskilt på 
fråga 1 som svarsutrymmet kan ha påverkat, då det var den frågan som öpp-
nade upp för längre svar. Att skrivtiden var begränsad beror i sig på att jag var 
beroende av att använda undervisningstid till enkäten för att få en hög svars-
frekvens. Eftersom undervisningstiden är dyrbar, ville jag inte be om mer tid 
än de 15 minuter som användes. 

Det är nog ganska individuellt hur man bedömer sin egen förståelse. Vissa stu-
denter har t ex i enkätsvaren angivit att de knappast kan förstå totalkostnadsa-
nalys efter en så pass kort introduktion, medan andra uppenbarligen har an-
sett sig kunna svara ja utifrån de givna förutsättningarna. Av denna anledning 
är det vanskligt att jämföra olika studenters självskattning av sitt lärande. 

Det fanns inget incitament för studenterna att besvara frågorna så bra som 
möjligt, vilket kan ha gjort att vissa svarade mest ”för sakens skull”, utan att 
vara så noga med vad det skrev och hur de uttryckte sig. Om frågorna istället 
ställts i samband med en examination (vilket inte var ett möjligt alternativ 
här, då poängen var att fånga deras kunskap direkt efter föreläsningstillfället) 
är det troligt att fler bemödat sig att göra sitt bästa. 

Alla dessa aspekter bidrar till en osäkerhet huruvida det studenterna skri-
vit verkligen avspeglar deras verkliga åsikter och kunskaper. Det finns alltså 
en viss svaghet i enkätkonstruktionen, dvs det Yin (1989) kallar ”construct 
validity” kan i viss mån ifrågasättas. Detta kunde i viss mån ha avhjälpts ge-
nom att tydligare uppmuntra respondenterna att svara utförligt i samband 
med att enkäten delades ut, och samtidigt ge mer skrivutrymme, särskilt på 
fråga 1. Ett annat sätt att hantera detta problem hade varit att komplettera 
enkäten med att intervjua ett antal studenter, för att få en uppfattning om 
hur väl enkätsvaren speglar det studenterna verkligen kan. 

Avslutningsvis kan konstateras att det inte bara är i samband med studen-
ternas lärande det är relevant att prata i termer av ”gap”. I den studie jag ge-
nomfört kan man också identifiera ett antal gap. Jag kan t ex ha uppfattat 
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lärarnas intentioner på ett sätt som avviker från vad de verkligen menade; 
studenterna kan ha tolkat frågorna i enkäten på ett annat sätt än jag avsåg; 
mina tolkningar av studenternas svar kanske inte stämmer med vad de verk-
ligen menade osv. Resultaten av denna studie måste därför tas med flera 
nypor salt. Det jag ändå vågar drista mig att påstå är att studien visar att stu-
denterna i dessa fall inte uppfattat allt det lärarna ville få fram, och jag miss-
tänker att det är fullkomligt naturligt, kanske till och med ofrånkomligt. Det 
vore dock intressant att göra djupare studier för att se om man finna sätt 
som ökar sannolikheten att de uppfattar en så stor del som möjligt av det 
tänkta budskapet.  
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