
Kursanalys 
Vetenskap, teknik och lärande II, DH2605, 4,5hp 
period 1-4, läsåret 2007-2008 
 
Kursen omfattar experimentellt och pedagogiskt arbete med teoretiska perspektiv inom naturvetenskap, 
matematik och/eller teknik i institutionella läromiljöer (såsom ”Science Centra” och museer, men också i 
grund- och gymnasieskolan). Kursen ingår i programmet Civilingenjör & Lärare 300 hp. Kursen kan 
genomföras från och med studentens andra år på programmet. Ett VLT-II projekt är en individuell uppgift 
som kan genomföras i grupp. Generellt sätt innehåller den en uppdelning på förberedelser, genomförande 
och rapportering. 

Kursdata 

Kursledare 

Minna Räsänen, MDI-gruppen, CSC 

Formell examinator 

Kerstin Severinson-Eklundh, MDI-gruppen, CSC 

Medverkande handledare och uppdragsgivare 

Kontaktpersoner hos uppdragsgivare och handledare har varit: 
• Charlotta Ek och Lars Magnusson, Naturhistoriska riksmuseet,  
• Åsa Sundelin, Nobelmuseet  
• Mariana Back, Tekniska museet  
• Cecilia Kozma, Vetenskapens hus 
• Anna-Karin Högfeldt, Learning Lab, KTH 

Kursupplägg 

Introduktion den 3 september 2007 
• i ledning av Minna Räsänen 
• uppdragsgivare, tillika handledare presenterade sin organisation och projektmöjligheter: Mariana 

Back, Cecilia Kozma, Åsa Sundelin, Anna-Karin Högfeldt, Lars Magnusson och Ingrid Gullberg-
Wulff, samt Linda Kann hade skickat en OH 

Slutredovisningar 
• Två tillfällen under höstterminen, varav tillfället i september var främst avsatta för de som avslutade 

kursen under sommaren, och ett tillfälle i december 2007 
• Tre tillfällen under vårterminen (ett i april och två i maj 2008) 

 
Studenten själv tog kontakt med den institution där han eller hon ville bedriva sin verksamhetsförlagd 
utbildning och kom överens med denna om innehållet i och uppläggningen av momentet. Momentet är ett 
individuellt arbete, men kan genomfördas i grupp. De flesta av årets projekt genomfördes i grupper om två 
studenter. Studenten hade en handledare på den mottagande institutionen. Kursmomentet genomfördes på 
och godkändes av den mottagande institutionen. Kursen examinerades genom en rapport (gruppvis), en 
uppsats (individuell) och en projektportfölj. Rapporten (sakframställande) beskriver det genomförda projektet 
(metoder, genomförande, resultat). Den kan skrivas tillsammans med flera studenter om projektet är 
genomfört i en grupp. En reflekterande uppsats skrivs enskild med koppling till lärandeteori med diskussion 
om olika aspekter av lärande (för de som deltog i experimentet, men också studentens eget lärande). I 
examinationen ingår också en projektportfölj som är riktad till uppdragsgivaren (svara på frågan hur de kan gå 
vidare med materialet). Muntlig slutredovisning skedde på KTH. 

Studenter och examinationsgrad 

Studenter från CL-programmet deltog i kursen. 
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Det var oklart hur många deltagare förväntades att delta i kursen, 48 studenter närvarade vid 
kursintroduktionen den 3 september 2007, 19 studenter fullföljde kursen under läsåret. Åtta av dem hade 
registrerats och påbörjat sitt VTL-II projekt under förra läsåret, men redovisade i början av det här läsåret. 
De är medräknade här. Antal studenter som registrerades på kursen under läsåret, men som inte är klara med 
sina projekt är 13.  

Kurslitteratur 

Studenter väljer och tillämpar passande litteratur från tidigare kurser. De förväntas själv söka lämplig 
kompletterande litteratur. Litteraturtips om pedagogik och lärande framförallt tillämpbara för museer 
utställningar fanns samlad på kursens hemsida. Där fanns också litteraturtips om t ex datainsamling, 
skrivarbete och projektarbete.  

Mål 
Kursens mål (från studiehandbok) är att de studerande 

• arbetar praktiskt med pedagogisk gestaltning i olika former (såsom det experimentella arbetssättet, 
samt analysera deras för- och nackdelar) 

• läser texter för att få fördjupade ämneskunskaper vilket ger dem en genomförande- och 
ledningskompetens i undervisningssammanhang i och utanför skolan 

• visar inspiration till lärar- och skolarbetet genom den mångfald som återfinns i institutionella 
läromiljöer utanför skolan och upptäcka möjligheter till samverkan mellan dessa miljöer och 
gymnasiet/grundskolan 

 
för att studenten ska kunna 

• praktiskt tillämpa pedagogiska metoder och arbetsredskap (som experiment, gruppundervisning, 
distansundervisning, tutor, med flera) 

• praktiskt tillämpa en modell där experimentet som metod står i centrum för kommunikation och 
lärande 

• göra medvetna didaktiska val utifrån de nationella och lokala styrdokumentet för skolan 
• identifiera teknik och naturvetenskap som kunskapsfördjupning och skolämne i relation till andra 

kunskapsområden och till det omgivande samhället 
• planera, genomföra och utvärdera pedagogisk naturvetenskaplig och teknisk informationsverksamhet 

till allmänhet. 

Förändringar inför denna kursomgång 
Baserad på både studenternas och uppdragsgivarnas kommentarer och synpunkter på kursen förra läsåret, 
genomfördes följande förändringar inför denna kursomgång: 

• Informationen om kursen på kurshemsidan förtydligades (krav, genomförande, examination etc).  
• Förtydligande/mer information om handledning och parternas ansvarsfördelning gavs både vid 

introduktionen och på kurshemsidan.  
• Krav på deadline infördes, om inte deadline uppfylls ska kontraktet omförhandlas. 
• Examinationen sågs över. Rapportering består nu av två delar, en rapport och en reflekterande 

uppsats. Rapporten (sakframställande) beskriver det genomförda projektet (metoder, genomförande, 
resultat). Den kan skrivas tillsammans med flera studenter om projektet är genomfört i en grupp. En 
reflekterande uppsats skrivs enskild med koppling till lärandeteori med diskussion om olika aspekter 
av lärande (för de som deltog i experimentet, men också studentens eget lärande). I examinationen 
ingår också en projektportfölj som är riktad till uppdragsgivaren (svara på frågan hur de kan gå vidare 
med materialet). 

• Tips om även annan litteratur (så som pedagogik för museer och utställningar) än den mer generella 
om skrivarbete infördes på kurshemsidan. 

Studentkommentarer 
Efter avslutad kurs ombads studenterna om synpunkter på kursen i en skriftlig enkät om kursen. Vi fick 12 
svar från de totalt 19 studenter. Följande utdrag exemplifierar några återkommande kommentarer och 
synpunkter. Respondenterna 1, 2 och 5 redovisade sina arbeten i början av höstterminen 2007. De hade alltså 
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påbörjat kursen läsåret 2006-2007, det vill säga innan ovan nämnda förändringarna var genomförda på 
kursen.  
 

Vad tyckte du var bra med kursen? 

• Bra syfte och mål. Mycket lärorikt att få möjlighet till undervisning eller studera undervisning i en 
anan situation. Bra att få en första inblick i ”projektarbete” och rapportskrivande. Nyttigt at få ta eget 
initiativ och välja placering samt ansvara för upprättande av kontakt med handledare. (Respondent 1) 

• Att den var så fri och man kunde själv påverka innehållet (Respondent 3) 
• Kul att få inblick i hur museum arbetar och vilka överväganden, planering och pedagogiska tankar 

som ligger bakom en utställning. (Respondent 7)   
• Träna sig i lärarrollen i en miljö som inte var en skola utan i mer civilingenjör & lärare-perspektiv. 

(Respondent 10)  
• Att man som student fick planera och genomföra kursen i samråd med sin handledare. Alltså att 

styrningen från examinatorn var så liten. (Respondent 12) 

Vad tyckte du var dåligt med kursen? 

• Det är lätt att man aldrig blir färdig att kursen bara ligger och skräpar.. eftersom allt ansvar ligger på 
studenterna. (Respondent 2) 

• Att den var så fri kanske även ledde till att det var svårt att veta vad som egentligen förväntades i 
kursen. Hur mycket man förväntades göra för att det skulle vara tillräckligt. Sedan hade jag problem 
med att hitta någon lämplig period att läsa kursen i, nu hamnade den samtidigt som exjobbet. Men 
det kan ju vara något som har lösts till senare årskurser. För oss låg den inte i någon period eller år, 
utan den förväntades bara att den gjordes någon gång, även om det inte fanns någon tid avsatt för 
den. Men det kan ju också bara vara jag som har gjort min utbildning konstig genom att jag åkte 
utomlands en termin. (Respondent 3). 

• Det kan vara svårt att hinna med allt på dom poängen kursen ligger på. Det är lätt att det tar mer tid. 
(Respondent 8)   

• Att det var svårt att själv avsätta tid till arbetet. (Respondent 10)   
• Kursen skulle gärna få vara större. (poängmässigt) (Respondent 11)   

Vad skulle kunna förbättras till nästa år? 

• Kursen är väldigt fi, så jag har inga bra förslag. Kanske att försöka få igång eleverna så att det blir lite 
fler personer vid redovisningarna? (Respondent 4).  

• Lägga ut arbeten på nätet. I alla fall vad folk arbetat med. Så man får ideér. (Respondent 6)   
• Kul med fler fördiga förslag på nätet. Betyg på kursen skulle nog få en del att ta kursen på allvar och 

inte något man prioriterar sist, efter tentor osv. (Respondent 7)   
• Få en veckas projekttid. Att CL studenter som har avklarat kursen får redovisa deras projekt för nya 

kurssarna. (Respondent 9)  
• Tydligare instruktioner på kurshemsidan vad gäller rapporten och den egna uppsatsen. (Respondent 

12) 

Kommentarer om projektet, kontakt med uppdragsgivaren etc 

• Vår handledare: [namn på handledaren], var helt underbar! Vi kunde inte haft det bättre!!! De tog sig 
all tid med oss, och tog tom emot två klasser utan att få betalt av de, bara för att vi skulle hinna bli 
klara med vårt projekt i avsedd tid!! (Respondent 4). 

• - Handledaren borde ha koll på hur kontraktet bör se ut (Respondent 5)   
• Jag är jättenöjd med handledning och bemötande av [namn på uppdragsgivare]. Bra att man kan boka 

redovisningstid på KTH långt i förväg. (Respondent 7)   
• Svårt att göra en tidsplanering. (Respondent 10)   
• Man presterar bra under förtroende från sin handledare. Mycket bra samarbete. (Respondent 12)   
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Vilka råd skulle du vilja ge den student som går kursen vid nästa kurstillfälle? 

• Planera realistiskt och följ planen. Skjut inte upp arbetet man får oftast inte mer tid vid ett senare 
tillfälle. Lägg energi på formulerande av kontraktet, det fungerar bra som Pm under genomförande 
och källa vid rapportskrivandet. Skriv rapporten direkt när arbetet är genomfört, man glömmer 
detaljer fort. (Respondent 1) 

• Ta itu med det på en gång. Om problem uppstår lös det med handledaren på en gång. Var tacksam 
för all den tid handledaren ger, de har egentligen ingen tid över, så inga onödiga möten. (Gynnar 
varken en själv eller handledaren!) Se till att hålla tidsplnaeringen, trots att man ibland får kämpa 
riktigt mycket! (Respondent 4). 

• Lägg ner mycket tid på själva genomförandet, testet utav arbetet. Så slipper det bli så mycket 
missförstånd. (Respondent 6)   

• Var ute i tid med att boka klass om det skall testas å elever. (Respondent 8)   
• Att avgränsa omfattningen av projektet, både i kontraktet, men även i praktiken. (Respondent 12) 

Övriga kommentarer 

• Kursen är väldigt givande, en av de mest givande jag last på KTH. (Mycket säkert tack vare att [namn 
på handledare] var en så bra handledare!) (Respondent 4) 

• En rolig kurs, både omväxlande och väldigt intressant, beroende på hur mycket tid o engagemang 
man är beredd att lägga på den. (Respondent 6)   

• Vad som ingår i projektportföljen var lite luddigt. (Respondent 8)   
• Grymt roligt att få arbeta med projektet inom ramen för denna kurs. (Respondent 11)   
• Asbra kurs : ) [smiley] (Respondent 12) 

 
Ditt allmänna intryck av kursen: där 1 motsvarar ”Mycket dåligt” och 5 ”Mycket bra” 
3 – två (2) svar 
4 – fem (5) svar 
5 – fem (5) svar 
Medel 4,25 

Uppdragsgivarnas kommentarer 
Det mesta har fungerat bra. Studenterna känner till vad som gäller.  
Dock, studenter som får förhinder att genomföra sitt projekt hör av sig sent. Däremot förhandlar de om 
kontraktet.  
Studenterna kommer i små grupper utspridda över hela året. Det vore bra att kunna koncentrera projekten 
något. 
Det kan också nämnas att Tom Tits inte har deltagit i kursen under läsåret.  

Analyserande sammanfattning 
Som tidigare år, så uppfattar studenterna ett projekt utanför KTH och skolmiljön som lärorikt. Studenterna 
får möjlighet till undervisning eller att studera undervisning i en situation (utställningar, arbete inom museum 
etc.) än den gängse inom utbildningen annars. Nyttan med att få ta eget initiativ, ansvar och påverka 
innehållet poängteras.  
 
48 studenter deltog vid introduktionen i början av läsåret. Dock finns det en skillnad mellan antalet studenter 
som genomförde kursen (19). En anledning kan vara att kursen kan genomföras fr.o.m. studentens andra år 
på programmet och många verkar vänta med kursen, även ända fram till ex-jobbet. En annan anledning kan 
vara svårigheten att planera in en kurs som inte är schemalagt, så som några av studenterna kommenterade. 
Genomförandet är dock svårt att schemalägga då varje projekt har specifika förutsättningar (tidpunkt för 
genomförandet, resurser, tillgång till handledning hos uppdragsgivaren, studentens andra kurser och 
åtaganden, etc). Några studenter har också påpekat (vid slutredovisningar) att några studenter kommer till 
introduktionen bara för att höra om kursens upplägg och förutsättningar för kursen. Först därefter tar de 
ställning till om de genomför kursen under läsåret. Eftersom kursen inte har betyg, så verkar studenterna inte 
ta kursen ”på allvar” och prioriterar den sist bland andra kurser.  
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Övriga kommentarer:  
• Omfattningen av projektet blir lätt mer än förväntas av studenten. Några av dem föreslår att kursen 

skulle ge flera poäng. 
• Studenter efterfrågar en lista på genomförda projekt för att själv få projektidéer.  
• Att studenter redovisar sina projekt för nya studenter på kursen 
• Kursen beskrivs som ”givande”, ”rolig”, ”omväxlande och väldigt intressant”, ”asbra” 

 
Få kommentarer berör rapport och rapportskrivning i årets kursutvärderingar. Det kan tyda på att de 
genomförda ändringarna på kursens examination och rapportering har haft önskad effekt. Dock kan det bli 
tydligare, likaså bör projektportföljens innehåll förtydligas. 
 
Studenternas kommentarer över handledning, bemötande hos uppdragsgivare och samarbete med dem får 
positiva omdömen.   
 
Uppdragsgivare har varit nöjda med studenternas insatser. Problematiskt för uppdragsgivare förra läsåret var 
att vissa studenter påbörjar ett projekt, men avslutade den inte i tid. Det har nu kunnat behjälpas till en viss 
del genom infört deadline och förtydligande av ansvarsfördelningen mellan studenter och uppdragsgivare. 
Handledare och kursledning kan vara ännu tydligare om vad som gäller. 

Betygssättning 

Handledarna granskar och ”godkänner” rapporten och uppsatsen, som sedan kontrolleras av kursansvarig. 
Eventuella tveksamheter har diskuterats mellan handledare och kursansvarige, men examinationen har hittat 
en stabil form. Kursen tillämpar Past/Fail, vilket har fungerat bra för en kurs som ger endast 4,5hp och som 
dessutom ofta genomförs i grupp (vilket komplicerar individuell betygsättning). Past/fail fungerar också bra i 
kommunikation av kursfordringar i samband med extern handledning. Några studenter har efterfrågat betyg i 
syfte att höja kursens status bland dem (vilket skulle få dem att ”ta den på större allvar”). Studenterna anser 
dock att projektarbetet är engagerande i sig, vilket medverkar till att mål för lärande kan nås med råge. 
Införandet av betygssättning skulle innebära ändring av rutiner hos uppdragsgivare, alternativt införande av 
KTH-intern handledning. 

Planerade förändringar 
Baserad på både studenternas och uppdragsgivarnas kommentarer och synpunkter på kursen, föreslås 
följande förändringar inför nästa kursomgång: 

• Lista på genomförda projekt på webben: Studenten skriver en sammanfattning som kan, ev. med lite 
redigering läggas ut på webben. Kan ingå som förberedelse till den egna muntliga redovisningen.  

• Upplägget på kursen webbplats förtydligas. 
• Uppstartskvällar vid institutioner för introduktion till verksamhet och projekt  
• Undersöka om kursen kan förlängas. Många projekt skulle enkelt kunna vara mer omfattande.  
• Att Stockholm Science Circle är huvudpart som uppdragsgivare bör framgå tydligare (webbplatsen, 

kursintroduktionen, etc.)  
 
 
Sammanställning och analys, 
// Minna Räsänen 
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