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Sammanfattning 

För att nå lyckade resultat vid energieffektiviseringar i byggnader krävs ett holistiskt 

perspektiv och samarbete mellan olika professioner i samhället. Det är därför viktigt att 

blivande ingenjörer kan utvärdera effekten av tekniska lösningar i ett större sammanhang och 

kommunicera med andra discipliner. För att ge studenterna möjlighet att träna dessa 

färdigheter så har traditionell undervisning kompletterats med diskussionsseminarier och ett 

fallbaserat projekt. Syftet med dessa undervisningsmoment är att belysa ämnesområdets 

komplexitet och främja reflektion och diskussion mellan olika ingenjörsdiscipliner. 

Utvecklingsprojektet har genomförts på kurser rörande energieffektiviseringar i byggnader 

som ges på tre olika ingenjörsprogram. Studenterna är överlag positiva till samarbete med 

studenter på andra ingenjörsprogram och en majoritet av studenterna uttrycker att 

diskussionsseminarierna i ganska hög eller mycket hög grad bidragit till deras lärande. 

Studenterna beskriver det fallbaserade projektet som lärorikt och särskilt 

verklighetsanknytningen uppskattas. Samarbetet mellan studenter ifrån olika 

ingenjörsprogram har överlag resulterat i projektarbeten med bättre helhetsperspektiv.   
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1. Inledning 
Ämnesområdet energieffektiviseringar i byggnader är mångfacetterat och kan betraktas 

utgående ifrån flera perspektiv och på många olika systemnivåer. För att framgångsrikt 

minska energianvändningen i bebyggelsesektorn behöver framtidens ingenjörer vara insatta i 

ämnesområdets komplexitet och kunna samarbeta med andra discipliner. 

Energieffektiviseringslösningar med begränsad helhetsyn riskerar dels att ge upphov till 

komplikationer (ex. försämrat inomhusklimat, fuktproblem, missnöje) och kan dels leda till en 

suboptimering av energisystemet. För att lösa energieffektiviseringsproblemet, och andra 

komplexa problem, krävs med andra ord samverkan mellan olika samhällsroller och det är 

därför viktigt att blivande ingenjörer kan utvärdera effekten av tekniska lösningar i ett större 

sammanhang (Richter and Paretti, 2009).  

Kurserna som omfattas av det här utvecklingsprojektet erbjuder en unik möjlighet att skapa en 

stimulerande och utvecklande lärande miljö där studenternas heterogena bakgrund blir en 

tillgång snare än en belastning. Den pedagogiska idén bygger på att diskussion och samarbetet 

mellan studenter ifrån andra ingenjörsdiscipliner främjar förståelsen för ämnesområdets olika 

utgångspunkter och perspektiv. Denna typ undervisning ger därmed en dimension som är svår 

att förmedla via traditionella undervisningsmetoder. Vid interdisciplinär undervisning kan det 

finnas kognitiva barriärer som innebär att studenterna har svårt att se kopplingen mellan sin 

egen och den andra disciplinen. Diskussionsseminarier där studenterna bidrar utgående ifrån 

sitt perspektiv är ett verktyg för att överbrygga denna disciplinära centrering (”egocentrism”) 

(Richter and Paretti, 2009). Vid diskussionsseminarier förflyttas fokus ifrån läraren till 

studenterna (student centered learning) och studenterna lär sig genom att lära ut, vilket har 

positiva effekter både på inlärning och retention.  

Utöver det primära målet med utvecklingsprojektet, bidrar utvecklingen av de separata 

kurserna även till en förskjutning mot mer studentaktiverande undervisningsformer. Detta 

sker bland annat genom införandet av fler laborativa moment, där laborationerna i det här 

fallet är datorsimuleringar av byggnadens energibalans. Byggnadsenergisimuleringar gör det 

möjligt att undersöka hur olika tekniska installationer samverkar och vilken betydelse de har 

för byggnadens totala energibehov. Som undervisningsform kan datorsimuleringar främja ett 

undersökande förhållningssätt (scientific discovery learning) genom att studenterna utformar 

experimentet, utför simuleringen och utvärderar resultatet (de Jong and van Joolingen, 1998).  

2. Kontext 
Kursutvecklingen har skett på kurserna Energieffektivisering i byggnader – teknik och system 

(10 hp, Civ. ing. programmet i energisystem), Energieffektivisering (5 hp, Civ. ing. 

programmet i system i teknik och samhälle) och Energieffektivisering i byggnader (5 hp, Hög. 

ing. programmet i byggteknik). Samtliga kurser ges under höstterminen, där kursen 

Energieffektivisering i byggnader – teknik och system (ES-kursen) ges under period 1 och 2, 

kursen Energieffektivisering (STS-kursen) ges under period 1 och Energieffektivisering i 

byggnader (BI-kursen) ges under period 2. Vid tidpunkten för ansökan om pedagogiska medel 

så var även BI-kursen en 10 hp-kurs som gavs under hela terminen, men i samband med 

utvecklingen av byggteknikprogrammet så har den kursen omformats till en 5 hp kurs som 

ges under period 2. Totalt är det ca 80 – 100 studenter som läser de tre kurserna, ofta med 

relativt jämn fördelning mellan de tre programmen. På samtliga program ges kurserna relativt 

sent i utbildningen, ES-kursen ges i årskurs 4, STS-kursen i årskurs 5 och BI-kursen i 
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årskurs 3, vilket innebär studenterna har utvecklat en ingenjörsmässig profilering. 

Utgångspunkten för projektet är att denna profilering kombinerat med en gemensam 

kunskapsbas utnyttjas vid utformningen av diskussionsseminarierna. Vid seminarierna bidrar 

studenterna utgående ifrån ett specifikt perspektiv och genom diskussioner i olika 

konstellationer utvecklas en mer övergripande förståelse 

3. Genomförande 
Utvecklingsprojektet har inkluderat tre övergripande delar som knutit an till varandra. Dessa 

delar har bestått i att förstärka den gemensamma kunskapsbasen, utveckla ett fallbaserat 

projektarbete, införa diskussionsseminerier för utbyte mellan olika ingenjörsprogram. Det 

fallbaserade projektet och diskussionsseminarierna har inkluderat den största pedagogiska 

utvecklingen medan förstärkningen av den gemensamma kunskapsbasen till större del bestått 

av generell kursutveckligen. Den här rapporten fokuserar på den pedagogiska utvecklingen, 

men beskriver även kortfattat den generella kursutveckling som gjorts då detta varit 

nödvändigt för att hitta gemensamma beröringspunkter mellan studenterna på de olika 

programmen.  

3.1 Förstärkning av gemensam kunskapsbas 

Den gemensamma kunskapsbasen har förstärkts genom att STS-kursen har fått tydligare och 

fler teknikinslag, samt att ES-kursen kompletterats med mer samhällsorienterade inslag. På 

STS-kursen har kompletteringen skett genom införandet av inlämningsuppgift där 

energibalansen för en byggnad bestäms och en byggnadsenergisimuleringslaboration. 

Laborationen utgår ifrån samma materiel som inlämningsuppgiften, men möjligheterna i 

programvaran utnyttjas för att förfina och fördjupa beräkningarna. Förstärkningen på ES-

kursen har skett genom kompletterande föreläsningar som presenterar ett lite bredare 

perspektiv. Liknande förstärkningar kan även vara aktuellt på BI-kursen vid nästa uppdatering 

av kursinnehållet.  

3.2 Fallbaserat projekt 

Det fallbaserade projektet (se även uppgiftsbeskrivningen i bilaga A) motsvarar 4 hp och 

utförs i grupper om 2 – 3 studenter där den ena studenten läser ES-kursen och den andra 

studenten läser BI-kursen. Läraren sätter inför projektarbetet ihop studentgrupperna.  I 

projektet ska studenterna identifiera problem, föreslå lösningar och utvärdera konsekvenserna 

av lösningarna för en befintlig byggnad. Att arbeta med fall ger en tydlig koppling till den 

beslutsfattande process som studenterna kommer att ställas inför i sitt arbetsliv (Kjellén et al, 

2008) och undervisningsmetoden ger möjlighet att utveckla studenternas ingenjörsmässighet. 

Utgångspunkten är att projektet utförs i samarbete med ett bostadsföretag för att stärka 

verklighetsförankringen och efterlikna ett uppdrag som studenten kan få i sin framtida roll 

som ingenjör.  

 

Studenterna får inför projektarbetet tillgång till det material som finns tillgängligt om 

byggnaden (ritningar, energianvändningsdata, renoveringshistorik etc.). De behöver med 

andra ord inte själva leta reda på denna information, då det kan vara en alltför tidskrävande 

process för arbetets omfattning, men informationen kan både vara överflödig och otillräcklig. 

Detta innebär att studenterna själva behöver gå igenom materialet och värdera vilka delar de 
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ska använda, vilka delar som behöver kompletteras och vilka antaganden som behöver göras. 

Projektarbetet är på så sätt mindre tillrättalagt än traditionella textboksproblem.  

 

Tanken är att det byggnadsrelaterade materialet ska kompletteras utgående ifrån litteraturen, 

det studenterna lärt sig tidigare i kursen/programmet och vid ett studiebesök till den aktuella 

byggnaden. Vid studiebesöket får studenterna möjlighet att undersöka byggnaden på plats, 

komplettera med ev. mätningar och börja försöka identifiera problem och svagheter. Till sin 

hjälp har de bland annat tumstock och IR-kamera.   

 

Utgående ifrån inhämtad information och antaganden gör studenterna en modell av 

byggnaden i ett byggnadsenergisimuleringsprogram. Modellen och programmet används för 

att utvärderare olika effektiviseringsförslag. Under projektet har studenterna även hjälp av 

workshops (se avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.). 

 

Projektarbetet presenteras i form av en skriftlig rapport och vid en postersession. Projektet 

betygsätts (betyg U, 3 – 5) och bedömningen sker utgående ifrån en betygsmatris (se bilaga 

B). Vid bedömningen läggs särskild vikt vid att studenterna tar hänsyn till flera olika aspekter 

när de utvärderar lösningsförslagen och att de faktiskt argumenterar för ett lösningspaket. De 

kan med andra ord inte bara presentera ett antal olika lösningsförslag utan att tydligt ta 

ställning för vilka lösningsförslag de slutligen rekommenderar.  

3.3 Diskussionsseminarier 

Totalt har fyra olika diskussionsseminarier utvecklats. Ett av dessa berör befintlig bebyggelse 

och har getts i inledningen av period ett och de övriga tre har getts i period två. De 

diskussionsseminarier som getts under period två har betecknats ”workshops” och har varit en 

del av arbetet med det fallbaserade projektet.  

3.3.1 Befintlig bebyggelse 

Syftet med det första seminariet är att illustrea ämnesområdets komplexitet och de många 

faktorer som påverkar bebyggelsen, samt att inleda diskussionen mellan olika 

ingenjörsdiscipliner. Detta görs genom att det befintliga beståndet undersöks ifrån ett 

historiskt perspektiv där bostadsbyggande under åren 1930 – 1990 kopplas ihop med 

utvecklingen av energisystemet, politiska strömningar och samtida tankar kring energi och 

miljö (se bilaga C för uppgiftsbeskrivning). Ämnesområdet delas in i olika tidsperioder och 

tre olika perspektiv (byggnadsfokus, energisystemfokus och omvärldsfokus). Inför seminariet 

förbereder studenterna, i grupper om två studenter, ett kort PM för en specifik tidsperiod och 

perspektiv. Det innebär att varje studentpar arbetar med en liten del av historien utgående 

ifrån ett givet perspektiv.  

 

Seminariet är baserat på gruppdiskussioner i två olika konstellationer där tanken är att 

studenterna ska få ta del av hela historien. Inför seminariet delar läraren in studenterna i olika 

diskussionsgrupper och bryter då också upp de par som studenterna har arbetat i när de skrev 

den förberedande uppgiften. Detta innebär att alla studenter behöver vara insatt i det som 

skrivits i PM:et. Vid seminariet tillhandahåller läraren även en agenda där första punkten är en 

presentationsrunda följt av diskussionspunkter som studenterna utgår ifrån vid diskussionerna.  

 

Under första halvan av seminariet sitter studenterna i grupper med studenter som undersökt 

samma tidsperiod men med olika perspektiv och deras uppgift är att hitta kopplingar mellan 

vad som byggdes, energisystemet och samhällsinfluenser. Studenterna för under 
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diskussionerna anteckningar så att de i nästa konstellation kan företräda tidsperiodens tre 

perspektiv. Under andra halvan av seminariet sitter studenterna i grupper där varje tidsperiod 

finns representerad och studenternas uppgift är att hitta övergripande trender, återkommande 

inslag, och skillnader för de tre perspektiven under hela tidsperioden.  

 

Diskussionsseminariet avslutas med en sammanfattande föreläsning, med syftet att fånga upp 

eventuella missförstånd, reda ut oklarheter och försäkra att inte centrala punkter missats. 

Tanken är att förläsningen ska vara interaktiv och att studenterna ska bidra till den 

information som sammanställs.  

 

3.3.2 Workshops 

Det finns två övergripande syften med workshopsen under det fallbaserade projektet. Det 

första är att främja kommunikationen mellan olika ingenjörsdiscipliner och det andra är att 

erbjuda ett forum för diskussion utanför den egna projektgruppen. Möjligheten att diskutera 

med studenter utanför den egna projektgruppen är tänkt som en backup om samarbetet i 

gruppen går knaggligt.  

 

Sammanlagt ordnas tre workshops, Mängdning och material, Energieffektiviseringsförslag 

och Studentåterkoppling, där deltagande vid de två första workshopsen är frivilligt medan 

deltagande vid den sista workshopen är obligatoriskt för att bli godkänd på momentet.  

 

Mängdning och material 
Den första workshopen fokuserar på mängdning (dvs. uppskattning av klimatskalets areor) 

och material och studenterna arbetar i grupper om 6 – 8 studenter. Under workshopen arbetar 

studenterna med det material de har fått om byggnaden de antaganden och kompletteringar 

som de behöver göra för att ta fram indata till en modell för byggnaden. Studenterna arbetar 

till stor del självständigt under workshopen utgående ifrån några sammanställda 

frågeställningar. Tillfället fungerar även som förberedelse inför studiebesöket för att 

studenterna ska få ut så mycket som möjligt av platsbesöket.    

 

Energieffektiviseringsförslag 
Den andra workshopen fokuserar på energieffektiviserande lösningar och ”mjuka” värden. 

Studenterna arbetar i grupper om 6 – 8 studenter och arbetet sker utgående ifrån 

brainstorming och sedan utvärdering. Läraren intar ämnesmässigt en ganska passiv roll, men 

leder brainstormingen för att få fram så många förslag som möjligt och guidar studenterna vid 

utvärderingen.  

 

Studentåterkoppling  
Den tredje workshopen bygger på ömsesidig återkoppling, och studenterna får feedback på sin 

rapport ifrån en studentgrupp och ger feedback på annan studentgrupps rapport. 

Återkopplingen utgår ifrån verktyget DiaNa och kursens betygsmatris. Inför seminariet 

förbereder sig studenterna genom att läsa igenom och ge kommentarer på en projektrapport. 

Vid seminariet arbetar studenterna självständigt i projektgrupperna.  
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4. Utvärderingsmetod 
Utvecklingen har utvärderats med hjälp av en momentutvärdering efter första 

diskussionsseminariet, riktade frågor på kursutvärderingen och bedömning av de slutliga 

projektrapporterna utgående ifrån ett lärarperspektiv.  

 

Efter det första diskussionsseminariet ställdes följande frågor:  

 

 Mitt allmänna intryck av momentet är (svarsalternativ och möjlighet till fritextsvar) 

 Diskussioner med studenter ifrån ett annat program bidrog till mitt lärande 

(svarsalternativ och möjlighet till fritextsvar) 

 Diskussioner med studenter som studerat andra tidsperioder bidrog till mitt lärande 

(svarsalternativ och möjlighet till fritextsvar) 

 Den sammanfattande föreläsningen bidrog till mitt lärande (svarsalternativ och 

möjlighet till fritextsvar) 

 Vad var särskilt bra med seminarieuppgiften/seminariet (fritextsvar) 

 Vad kan förbättras (fritextsvar) 

 

och på kursvärderingen ställdes följande frågor 

 

 Projektarbetet har varit (svarsalternativ och möjlighet till fritextsvar) 

 Arbetet i projektgruppen har fungerat (svarsalternativ och möjlighet till fritextsvar) 

 Seminarier (workshops) under projektet har varit (svarsalternativ och möjlighet till 

fritextsvar) 

 

Vidare bedömdes de resulterande rapporterna utgående ifrån ett lärarperspektiv där 

rapporternas djup och bredd sattes i relation till tidigare års rapporter.  

 

5. Resultat och analys 
Resultaten presenteras för höstterminen 2017 då den pedagogiska utvecklingen 

implementerades i sin helhet i kurserna rörande energieffektivisering i byggnader.  

5.1 Diskussionsseminarium 

Enkäten besvarades av 26% (8 av 30) av studenterna som läste STS-kursen och 41% (14 av 

34) av studenterna som läste ES-kursen. Figur 1 visar att det allmänna intrycket av momentet 

i båda studentgrupperna är bra eller mycket bra. Detta återkommer också i fritextsvaren där 

båda studentgrupperna lyfter fram kombinationen av bredd och djup som positiv.  

 

”Bra mix av bredd och djup. Sammanfattande föreläsningen var bra. Intressant ämne och 

ganska enkel men lärorik uppgift.” (STS-student) 
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”Intressant att lära sig om de olika tidsperioderna och se hur de olika perspektiven kunde 

knytas samman. Överlag en väldigt bra uppgift!” (ES-student) 

 

”Jag tycker att upplägget med PM och diskussioner i mindre grupper var ett väldigt bra 

upplägg. Det kändes som ett väldigt effektivt sätt att på kort tid få en bra övergripande 

förståelse för ämnet som helhet, och mycket av de olika tidsperioderna samt perspektiven.” 

(ES-student) 

 

 

 

 
Figur 1, Studenternas allmänna intryck av det inledande diskussionsseminariet 

 

Figur 2 och figur 3 visar vidare att en majoritet av studenterna instämmer i att diskussionerna 

i mycket hög grad bidrog till deras lärande. Det kan noteras att studenterna som läste STS-

kursen värderar diskussionerna med andra program högre än ES-studenterna (se figur 2), 

medan ES-studenterna värderar diskussionerna rörande olika tidsperioder högre än STS-

studenterna (se figur 3). Detta kan eventuellt förklaras med förekomsten av 

diskussionsseminarier i undervisningen på de olika programmen. På STS-programmet 

förkommer troligtvis diskussionsseminarier i större utsträckning och för dessa studenter är det 

därför utbytet med andra program som är nytt, medan ES-studenterna mer generellt uppskattar 

diskussionsinlaget som undervisningsform. 
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Figur 2, Studenternas värdering av hur diskussionerna med studenter ifrån ett annat program bidrog till deras 

lärande 

 
Figur 3, Studenternas värdering av om diskussionerna rörande olika tidsperioder bidrog till deras lärande 

Figur 4, visar utvärderingen av den sammanfattande föreläsningen och här syns en markant 

skillnad mellan de två studentgrupperna. Majoriteten av ES-studenterna tyckte att den 

sammanfattande föreläsningen i ganska låg grad bidrog till deras lärande. Detta reflekteras 

också av fritextsvaren angående hur momentet kan förbättras där det framkommer att de 

uppfattade föreläsningen som rörig och att strukturen kan förbättras. 
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Figur 4, Studenternas värdering av hur den sammanfattande föreläsningen bidrog till deras lärande. 

På frågan om vad som var särskilt bra med seminarieuppgiften och seminariet uttrycker flera 

studenter att uppgiften gav bra introduktion till ämnesområdet och illustrerade områdets 

komplexitet. Två studenter skriver 

 

”Man fick en god överblick över de tidstypiska byggnaderna samt vilka problem som kunde 

uppstå med dem både då och idag. Det var även intressant att ha med omvärldsfokus då man 

inte insåg hur stor roll det spelade för bland annat material och energiförsörjning.” (ES-

student) 

 

”Bra sätt att ganska snabbt lära sig mycket om dåtiden. Också ett bra sätt att lära sig att alla 

hänger ihop. Här togs bara 3 synvinklar upp, men med det förstår man ändå hur komplext allt 

är, dvs att det inte bara är en sak som påverkar en annan.”(ES-student) 

 

På frågan om vad som kan göras bättre lyfter flera ES-studenter fram strukturen på det 

sammanfattande seminariet.  

 

”Sammanfattningsseminariet kändes rörigt, och skulle kanske kunna struktureras lite 

bättre”(ES-student) 

STS-studenterna gav överlag färre fritextsvar än ES-studenterna, men något som lyfts är att 

”kvalitén” på diskussionerna kan höjas.   

 

”Blev lätt att alla bara presenterade sitt årtionde när olika tidsperioder skulle diskuteras. 

Kanske trycka mer på gemensam diskussion, lik- och olikheter, skulle nog bli en intressantare 

timme.” (STS-student) 

 

”Många teknikstudenter tenderar att vara lite fyrkantiga i sina svar. Ex. svarar på fråga a – 

punkt. Svarar på fråga b – punkt. Man kan uppmana studenterna att försöka ha lite mer 

berättande och resonerande karaktär i gruppdiskussionerna” (STS-student) 
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Detta kan troligtvis kopplas till studenternas förtrogenhet med diskussionsseminarier som 

undervisningsform. STS-studenterna sannolikt har haft fler tillfällen att under programmet 

delta i diskussionsseminarier än ES-studenterna.  

5.2 Fallbaserat projekt 

Kursvärderingen besvarades av 38 % (13 av 34) av ES-studenterna och 32 % (9 av 28) av BI-

studenterna. Figur 5, visar att studenterna överlag tycker att projektarbetet har varit givande 

eller mycket givande. ES-studenterna ger projektarbetet generellt högre betyg än BI-

studenterna. Särskilt ES-studenterna verkar uppskatta projektets verklighetsanknytning 

 

”Kul projekt! Något liknande som jag vill arbeta med i framtiden, så väldigt värdefullt att få 

göra […]”(ES-student) 

 

”Det som gör projektet både bra och väldigt svårt är att det är så verklighetstroget.[…]”(ES-

student) 

 

 
Figur 5, Studenternas övergripande återkoppling på projektarbetet 

Projektarbetet görs i sammansatta grupper (med minst en student ifrån vardera program). 

Detta innebär att studenterna i de flesta fall inte känner varandra, samt att de har olika 

bakgrund. Det är därför intressant att höra hur arbetet i projektgrupperna fungerat. Figur 6, 

visar att i majoriteten av grupperna så har arbetet fungerat mycket väl och att fördelningen i 

svaren är liknande för de båda programmen. En ES-student lyfter fram både det lärorika och 

det svåra med att samarbeta med någon ifrån ett annat program.  

”Lärorikt att skriva med en student från ett annat program. Nyttigt att komma ifrån sin egen 

"bubbla", men tyvärr upplevde jag att vi i min grupp var olika vana vid att skriva rapporter. 

Jag kunde ibland känna att jag fick ta ett steg tillbaka och förklara grundläggande delar av 

rapportskrivning tex. Men så kan det förstås bli även om man skriver tillsammans med någon 

inom sitt program, så det där är alltid klurigt.” (ES-student) 
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Det är svårt att veta vilka orsaker som finns till att samarbetet inte fungerat i vissa grupper. 

Skillnader i ambitionsnivå kan vara en bidragande orsak, men det är oklart om detta blir 

särskilt påtagligt när studenterna kommer ifrån olika ingenjörsprogram. Det faktum att 

grupperna kombinerats ihop av läraren kan också ha betydelse, då studenterna generellt själva 

väljer vilka de ska arbeta med.  

 
Figur 6, Studenternas återkoppling på hur arbetet i projektgruppen har fungerat 

 

Workshopsen som gavs under projektarbetet får överlag godkänt betyg (se figur 7) och 

utvärderingen är jämförbar för de båda programmen. I fritextsvaren är responsen på 

momenten positiv, men det noteras att schemaläggningen eventuellt kan ha påverkat 

studenternas vilja/möjlighet att delta vid vissa av tillfällena. 

 

 Workshopsen var lättsamma och nästan lite lekfulla, vilket är ett roligt inslag. Bra tanke 

bakom dem! Dock önskar jag att seminarie 2 hade legat tidigare i schemat. Många grupper 

hade redan kommit långt med energieffektiviseringen och kanske därför inte hade så stor 

nytta av seminariet. (ES-student) 

0%

20%

40%

60%

Mycket
dåligt

2. 3. 4. Mycket bra

A
n

d
el

 

Svarsalternativ 

Arbetet i projektgruppen har fungerat 

ES

BI



14 
 

 
Figur 7, Studenternas återkoppling på workshops 

6. Diskussion och slutsats 
I utvärderingen av utvecklingsprojektet uttrycker studenterna att de uppskattar 

diskussionsseminariet rörande befintlig bebyggelse och att diskussionerna bidragit till deras 

lärande. Resultaten tyder också på att seminariet ger en god introduktion till ämnesområdet 

och illusterar verklighetens komplexitet och betydelsen av olika perspektiv.  

 

Det fallbaserade projektet beskrivs också som lärorikt och studenterna uppskattar projektets 

verklighetsförankring. I de flesta studentgrupper har samarbetet mellan studenter ifrån olika 

program fungerat väl. Ifrån ett lärarperspektiv kan det noteras att både bredden och djupet på 

projektarbetet har förbättrats med införandet av ett fallbaserat projekt. 

Diskussionsseminarierna (workshopsen) som getts i samband med projektarbetet får godkänt 

betyg, men schemaläggningen av workshopsen kan ev. förbättras.  

7. Kommunikation och fortsatt arbete 
För att föra erfarenheterna vidare så har resultaten ifrån projektet har presenterats vid 

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska konferens 2018 (TUK 2018). 

Resultaten kommer även att presenteras på avdelningen för Fasta tillståndets fysik, då 

upplägget med workshops och en strukturerad betygssättningsmatris kan vara tillämpbar i 

flera andra av avdelningens kurser. Om tillfälle ges, kommer resultaten även att presenteras i 

samband med lärardagar på aktuella ingenjörsprogram.  

 

Det pedagogiska utvecklingsprojektet har varit en del av en ganska omfattande kursutveckling 

på de aktuella kurserna och dessa utvecklingsåtgärder ska få falla på plats innan ytterligare 

projekt planeras. Det kan dock vara intressant att förbättra utvärderingen av utvecklingen 

genom att införa fler formativa kursvärderingsmoment.  
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Bilaga A: Projektarbete, uppgiftsbeskrivning  

PROJEKTARBETE  
 
Projektarbetet utförs under andra perioden, dvs. slutet av oktober till december, och avslutas med 
en posterpresentation i slutet av terminen. I projektet kommer ni att undersöka 
energieffektiviserande åtgärder för ett flerbostadshusområde som ägs av Uppsalahem. Området 
kallas Tunabackar och är byggt mellan 1947-1950 efter ritningar av Gunnar Leche. Figur 1 visar 
en översiktskarta av området och i artikeln Tuna backars historia (se ”Tunabackars historia.pdf” på 
studentportalen) ges en liten bakgrund till området. I projektarbetet kommer ni framförallt att 
utgå från ett av flerbostadshusen i området, men vi ser gärna att ni har systemperspektiv i åtanke 
och beaktar hela området när ni föreslår era energieffektiviserande lösningar. Det aktuella 
flerbostadshuset är inringat i översiktskartan. Figur 2 visar även några foton av husets fasad. Vi 
kommer att göra ett studiebesök till Tunabackar på eftermiddagen den 14 november där ni får 
möjlighet att undersöka byggnaden på plats för att få en mer komplett bild husens skick, tekniska 
prestanda och detaljer samt området i allmänhet.  

 

 

Figur 1: Översiktskarta av området Tunabackar med studieobjektet inringat i rött 

 

Uppdraget 

Projektarbetet innebär att ni har fått i uppdrag av Uppsalahem att hitta intressanta, kreativa och 
genomförbara lösningar för att energieffektivisera flerbostadshusområdet Tunabackar. Området 
har stamrenoverats (inkl. nya badrum), men inga omfattande energieffektiviseringsåtgärder har 
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utförts i byggnaderna och Uppsalahem är intresserade av förslag på helhetslösningar för 
energieffektiv renovering som tar hänsyn till områdets karaktär.  

 

 

 

Figur 2: Foton av flerbostadshuset i Tunabackar 

 

Tillvägagångssätt 

Energiberäkningar kommer att vara en central del i projektet, och till det kommer ni att använda 
VIP-Energy. Programmet finns tillgängligt i datorsalarna på Ångström och ITC och det finns 
licenser för 32 samtida användare. Var uppmärksamma så att ni inte loggar in i Viewer-läge 
eftersom ni då inte kan spara några ändringar. Tyvärr är det inte möjligt att ordna licenser till era 
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egna datorer. Eftersom det ibland kan vara ganska högt tryck på datorsalarna på Ångström, så har 
vi schemalagt tid för eget arbete. Dessa tillfällen är med andra ord inte lärarledda utan tänkta som 
en hjälp för er att få tid för eget arbete i datorsalarna. Det är troligt att ni behöver mer tid än de 
schemalagda tillfällena och det är upp till er att planera ert arbete så att ni blir klara i tid.  

Utöver energiberäkningarna så behöver ni också diskutera vilken effekt renoveringarna har på 
inomhuskomfort, hur eventuella ingrepp påverkar områdets karaktär och reflektera över 
åtgärdernas genomförbarhet. Ni förväntas problematisera och väva in olika aspekter och synsätt. 
Verkligheten är ofta mer komplex än energiberäkningarna kanske ger sken av.  

 

Workshops 

Under period två kommer det att hållas tre workshops där ni i grupper arbetar med 
frågeställningar kopplade till projektarbetet. De två första workshopsen är inte obligatoriska, men 
tänkta att vara ett stöd för er vid uppstarten av projektet. Den tredje workshopen är obligatorisk 
och bygger på studentåterkoppling på projektrapporten. Nedan ges en översikt av de tre 
workshopsen, men ni kommer att få mer information kopplad till respektive workshop.  

Workshop 1 
Den första workshopen fokuserar på mängdning (dvs. uppskattning av klimatskalets areor) och 
material. Ni kommer under workshopen att arbeta med den information som ni har fått ifrån 
Uppsalahem och de antaganden och förenklingar ni behöver göra för att ta fram indata till en 
VIP-modell för byggnaden. Detta tillfälle kommer även att fungera som en förberedelse inför 
studiebesöket så att ni får ut så mycket som möjligt av platsbesöket.    

Workshop 2 
Den andra workshopen fokuserar på energieffektiviserande lösningar och kulturvärden. Ni 
kommer under workshopen att diskutera olika energieffektiviserande lösningar och sätta 
energibesparingen i relation till hur åtgärderna påverkar husets kulturhistoriska värde, 
inomhusklimat och användare.  

Workshop 3 
Den tredje workshopen bygger på ömsesidig återkoppling, där ni får feedback på er rapport ifrån 
en studentgrupp och ger feedback på annan studentgrupps rapport. Inför seminariet behöver ni 
förbereda er genom att läsa igenom och ge kommentarer på en projektrapport.  

 

Redovisning 

Projektarbetet redovisas med en skriftlig rapport samt med en poster under projekt-
presentationen i december.  

Den skriftliga rapporten skrivs i samma stil som en vetenskaplig rapport enligt instruktioner i 
dokumentet ”Rapportskrivning” som finns på studentportalen. Rapporten ska vara mellan 3000 
och 4500 ord exklusive referenser, men det är inte längden som är det viktiga utan innehållet, och 
att ni får träning i att disponera ert material och presentera och analysera resultaten. En mer eller 
mindre komplett rapport ska vara klar och laddas upp på studentportalen samt mailas till 
kamratgranskare inför Workshop 3 senast den 3 december kl 23:59. En helt fullständig rapport 
där synpunkter från kamratgranskningen beaktats ska lämnas in senast den 8 december kl 13:00. 
Rapporter som lämnas in efter den 8 december kl 13:00 kan bli godkända, men högst med 
betyget 3. 

Postern ska ha storleken A1 och göras utgående ifrån den mall som finns tillgänglig på 
studentportalen ”Postermall”. Postern mailas in som en pdf till support@angstrom.uu.se samt 
laddas upp på studentportalen senast den 13 december kl. 13:00. Det är obligatorisk närvaro vid 
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posterseminariet och gruppmedlemmarna turas om att stå vid postern för att svara på eventuella 
frågor.  

Gruppstorlek 
Själva projektrapporten ska skrivas i grupper om två studenter, varav en student ska vara från ES-
kursen och en från BI-kursen så långt som är möjligt. Ni delar själva in er i grupper, se 
gruppanmälan på studentportalen..  

Gruppindelningen och kunskapsutbytet mellan programmen är obligatoriskt så långt som så är 
möjligt och avser att bidra till ett bättre helhetsperspektiv och helhetslösningar för området.  

 

Bedömning 

Projektarbetena kommer att betygsättas utgående ifrån både innehåll och rapportskrivning. 
Önskemålet ifrån Uppsalahem är att hitta helhetslösningar för området och era 
effektiviseringsförslag kommer därför att bedömas utgående ifrån fler olika aspekter. Dessa 
aspekter inkluderar energibehov, inomhusmiljö, kulturvärde, systemaspekter, ekonomi och 
genomförbarhet. Bedömningen kommer att utgå ifrån betygsmatris i dokumentet ”Betygsmatris för 
projektarbete.pdf”.  

 

Information i korthet: 

Gruppstorlek, projektrapport: 2 studenter, en från ES och en från BI om så är möjligt 
Workshop 1:    1 november, kl. 13-17 
Studiebesök   14 november, (obligatorisk närvaro) 
Workshop 2:    23 november, 13-17  
Deadline, rapport kamratgranskning 3 december kl. 23:59 
Workshop 3:   6 december, kl. 13-17 (obligatorisk närvaro) 
Deadline, slutinlämning rapport: 8 december, kl. 13:00 
Deadline, poster:  13 december, kl. 13:00 
Posterpresentation  15 december, kl. 13-15 (obligatorisk närvaro) 
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Bilaga B: Projektarbete, betygsmatris  

Vikt   Kriterier för bedömning 
   3 4 5 

 
25% 

 
Rapport 

Språk och form Rapporten har en övergripande struktur 
och är övervägande språkligt korrekt.  

Rapporten är väldisponerad och 
språkligt korrekt.   

Rapporten är väldisponerad och har en 
tydlig röd tråd. Språket är korrekt och 
välformulerat. 

Figurer, tabeller 
och ekvationer 

Figurer, tabeller och ekvationer är tydliga 
och relevanta och de hänvisas till i texten 
på ett korrekt sätt.  

Figurer, tabeller och ekvationer är tydliga 
och relevanta och de hänvisas till i texten 
på ett korrekt sätt. Vidare beskrivs 
innehållet i figurer, tabeller och 
ekvationer på ett följsamt sätt i texten.  

Figurer, tabeller och ekvationer är tydliga 
och relevanta och de hänvisas till i texten 
på ett korrekt sätt. Vidare beskrivs 
innehållet i figurer, tabeller och 
ekvationer på ett följsamt sätt i texten. 

Källhänvisning Studenten använder relevanta källor och 
hänvisar till dessa på ett korrekt sätt med 
hjälp av harvardmodellen eller numrerad 
lista 

Studenten använder relevanta källor för 
att föra ett välgrundat resonemang. 
Studenten hänvisar till källorna på ett 
korrekt sätt med hjälp av 
harvardmodellen eller numrerad lista 

Studenten använder relevanta källor för 
att föra ett välgrundat resonemang och 
värderar innehållet i olika källor för att 
föra en diskussion. Studenten hänvisar 
till källorna på ett korrekt sätt med hjälp 
av harvardmodellen eller numrerad lista 

 
35% 

 
Utförande 

Bakgrund och 
syfte 

Studenten beskriver översiktligt 
bakgrunden och syftet med projektet.  

Rapportens bakgrund ringar tydligt in 
ämnet och leder fram till syftet med 
projektet.  

Rapporten har en välgrundad bakgrund 
som beskriver ämnesområdets 
sammanhang och leder fram till syftet 
med projektet. 

Antaganden, 
beräkningar och 
validering 

Studenten utnyttjar relevanta källor, 
redovisar antaganden och beskriver 
översiktligt beräkningsmodellens 
uppbyggnad. Studenten validerar 
modellen.  

Student gör utgående ifrån relevanta 
källor rimliga antaganden och motiverar 
beräkningsmodellens uppbyggnad. 
Vidare för studenten enkla resonemang 
kopplade till valideringen av modellen. 

Student gör utgående ifrån relevanta 
källor rimliga antaganden och reflekterar 
över beräkningsmodellens uppbyggnad. 
Vidare för studenten välgrundade 
resonemang kopplade till valideringen av 
modellen. 

Resultat, 
diskussion och 
slutsats 

Utgående ifrån resultaten för studenten 
en översiktlig diskussion som leder fram 
till slutsatserna. Vidare sätts slutsatserna i 
relation till studiens syfte.  

Utgående ifrån resultaten för studenten 
en välgrundad diskussion som tydligt 
leder fram till slutsatserna. Vidare 
kopplar studenten slutsatserna till 
studiens syfte och sätter in dem i ett 
större perspektiv.  

Utgående ifrån resultaten för studenten 
en sammanhållen och stringent 
diskussion som tydligt lägger grunden 
för slutsatserna. Vidare kopplar 
studenten slutsatserna till studiens syfte 
och för ett nyanserat resonemang som 
sätter in dem i ett större perspektiv.   
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40 % 

 
Effektivi-
serings-
förslag 

Energibehov Studenten beräknar åtgärdernas 
energibehov och sätter detta i relation till 
relevant lagstiftning/certifiering eller 
annan dokumentation.  

Studenten definierar målsättning för 
energieffektiviseringen utgående ifrån 
relevant litteratur och sätter det 
beräknade energibehovet i relation till 
denna målsättning. Vidare för studenten 
enkla resonemang kring energibehovets 
fördelning mellan el och värme. 

Studenten definierar en välgrundad 
målsättning för energieffektiviseringen 
utgående ifrån relevant litteratur och 
sätter det beräknade energibehovet i 
relation till denna målsättning. Vidare 
reflekterar studenten över betydelsen av 
energibehovets fördelning mellan el och 
värme. 

Inomhusmiljö 
inkl. luftkvalité, 
operativ 
temperatur 

Studenten för enkla resonemang rörande 
de energieffektiviserande åtgärdernas 
inverkan på inomhusmiljön. 

Studenten för välgrundade resonemang 
de energieffektiviserande åtgärdernas 
inverkan på inomhusmiljön. 

Studenten för välgrundade och 
nyanserade resonemang rörande de 
energieffektiviserande åtgärdernas 
inverkan på inomhusmiljön. 

Kulturvärde Studenten för enkla resonemang rörande 
de energieffektiviserande åtgärdernas 
inverkan på det kulturhistoriska värdet. 

Studenten för välgrundade resonemang 
rörande de energieffektiviserande 
åtgärdernas inverkan på det 
kulturhistoriska värdet. 

Studenten för välgrundade och 
nyanserade resonemang rörande de 
energieffektiviserande åtgärdernas 
inverkan på det kulturhistoriska värdet. 

Systemaspekter 
inkl. 
energitillförsel, 
miljöaspekter och 
tillämpning på 
områdesnivå 

Studenten för utgående ifrån ett 
systemperspektiv enkla resonemang 
rörande byggnadens energitillförsel eller 
renoveringens miljöaspekter.  

Studenten för utgående ifrån ett 
systemperspektiv välgrundade 
resonemang rörande byggnadens 
energitillförsel eller renoveringens 
miljöaspekter. Möjligheten till förnybar 
energiomvandling undersöks med 
översiktliga beräkningar.  

Studenten för utgående ifrån ett 
systemperspektiv välgrundade 
resonemang rörande byggnadens 
energitillförsel eller renoveringens 
miljöaspekter. Resonemanget 
kompletteras med beräkningar för att 
bedöma möjligheten för förnybar 
energiomvandling. 

Ekonomi & 
genomförbarhet 

Studenten för enkla resonemang rörande 
de energieffektiviserande åtgärdernas 
ingenjörsmässiga och ekonomiska 
genomförbarhet. 

Studenten diskuterar de 
energieffektiviserande åtgärdernas 
ingenjörsmässiga genomförbarhet 
utgående ifrån riskkonstruktioner och 
praktiska begränsningar. Vidare görs en 
kvalitativ jämförelse av olika åtgärder 
utgående ifrån ekonomiska aspekter.  

Studenten diskuterar de 
energieffektiviserande åtgärdernas 
ingenjörsmässiga genomförbarhet 
utgående ifrån riskkonstruktioner och 
praktiska begränsningar. Vidare jämförs 
olika åtgärder utgående ifrån rimliga 
ekonomiska uppskattningar.  

Slutligt 
effektiviserings-
förslag inkl. 
boendedeltagand
e, kreativa 
lösningar, sociala 
aspekter, etc.  

Studenten rekommenderar ett 
effektiviseringspaket och beskriver 
övergripande de avväganden som ligger 
till grund för rekommendationen.  

Studenten gör relevanta och välgrundade 
avvägningar för att komma fram till ett 
rekommenderat effektiviseringspaket.  
Förslaget visar på visst mått av 
kreativitet och resonerar övergripande 
kring ”mjuka” värden. 

Studenten gör relevanta och välgrundade 
avvägningar för att komma fram till ett 
rekommenderat effektiviseringspaket. 
Förslaget visar på nytänkande och 
inkluderar även en diskussion kring 
”mjuka” värden.  
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Bilaga C: Seminarieuppgift, befintlig bebyggelse 

SEMINARIEUPPGIFT 
 
Det första seminariet om befintlig bebyggelse har som målsättning att koppla ihop 
bostadsbyggandet under tidsperioden 1930 – 1990 med utvecklingen av energisystemet, politiska 
strömningar och samtida tankar kring energi och miljö. Energianvändningen i bostadssektorn 
domineras av befintlig bebyggelse och att ha en förstålse för hur beståndet ser ut och varför det ser 
ut på det här sättet är en fördel för utvecklingen av framtidens bebyggelse.  Den förberedande 
uppgiften inför seminariet går ut på att ni ska fördjupa er inom ett årtionde (se gruppindelning på 
studentportalen) för att ta reda på vad som påverkade bostadsbyggandet under den tiden och hur 
det avspeglas i de hus, områden eller stadsdelar som byggdes. Är det möjligt att fortfarande se 
resultatet av den tidens byggande i dagens bestånd? Varje årtionde undersöks av minst tre 
studentgrupper. Studentgrupperna fokuserar på olika frågeställningar och ni kommer sedan att 
försöka hitta samband mellan dessa under diskussionsseminariet den 8 september. 
 
Frågeställningar 
Byggnadsfokus, fokuserar på frågeställningar kopplade till själva byggnaden. Vilken byggteknik 
användes och i vilken utsträckning prioriterades? Hur isolerades och tätades klimatskalet? Vilka 
material var vanliga? Vilka tekniska system för värme och ventilation var vanliga? Vilka 
stadsbyggnadsideal rådde? Vilka styrkor och brister kan härledas till den tidens byggteknik i dagens 
byggnadsbestånd?  
 
Energisystemfokus, fokuserar på frågor kopplade till energitillförseln i samhället. Hur såg 
energianvändningen ut? Vilka energikällor var vanliga/på frammarsch/på tillbakagång? Vilka 
tankar fanns kring energieffektivisering? Hur var synen på miljön och hållbarhet? Finns det rester 
ifrån den tidens tankar om energi och miljö i dagens energisystem? 
  
Omvärldsfokus, fokuserar på frågor kopplade till de politiska och ekonomiska förutsättningarna i 
samhället. Vilka politiska influenser rådde? Vilka lagar och förordningar gällde? Hur såg de 
ekonomiska förhållandena ut? Det här är breda frågor, men försök fånga tidens anda och faktorer 
som ni tror kan ha påverkat bostadssektorn. Fanns det styrkor och brister med den tidens 
inriktning och återspeglas dessa på något sätt i dagens samhälle? 
 
Det kommer att finnas ett visst överlapp mellan frågeställningarna för de tre grupperna (det är en 
del av poängen!), men försök i så stor utsträckning som möjligt att fokusera på era frågeställningar. 
 
Skriftlig sammanställning 
Ni letar själva fram den information som ni behöver och sammanställer det ni har kommit fram till 
i ett PM (kort uppsats eller rapport). För det skriftliga materialet behöver ni ta med information 
från minst tre källor. Ni får gärna inkludera bilder, grafer eller fotografier som stödjer ert 
resonemang, men var noga med källhänvisningarna. Den skriftliga sammanställningen ska vara på 
750-900 ord exklusive referenser. Det innebär att ni behöver skriva kort och koncist för att få med 
det ni vill säga utan att texten blir osammanhängande (som jämförelse kan sägas att det här 
dokumentet är på ca 780 ord). En sådan här kort sammanställning bör inte ha framsida eller 
innehållsförteckning. Kom ihåg att korrekturläsa ert arbete innan ni lämnar in.  
 
 
Seminarietillfälle och sammanfattande föreläsning 
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Seminarietillfället den 8 september är upplagt som en gruppdiskussion och vid föreläsningen den 
11 september använder vi för att sammanfatta det vi har kommit fram till. Vid gruppdiskussionen 
kommer ni att få diskutera tidsperioden närmare tillsammans med studenter som utforskat samma 
årtionde, men med andra frågeställningar. Tanken är att ni under tillfället ska diskutera det ni 
kommit fram till och försöka hitta kopplingar mellan olika samhällsaspekter och hur bostäderna 
konstruerades. (Underlag för diskussionstillfället finns på studentportalen). Det är därför bra om ni 
har förberett er inför tillfället genom att läsa igenom inlämningsuppgifterna som de andra 
studenterna lämnat in. Utgångspunkten är att ni ska lära er av varandra under seminariet. Vi 
kommer vid det här tillfället att blanda grupperna, så ni behöver med andra ord kunna redovisa 
innehållet i hela PM:et som ni lämnat in.  
 
Under föreläsningen den 11 september kommer vi i helgrupp att identifiera de kopplingar som ni 
har hittat mellan bostadsbyggandet, energisystemet och politiken samt hitta en röd tråd mellan de 
olika årtiondena. Tillfället är schemalagt till en föreläsningssal för att alla ska få plats, men det 
kommer inte att vara någon traditionell föreläsning, utan tanken är att ni ska bidra till 
föreläsningens innehåll.  
 
Bonuspoäng 
Uppgiften kan ge upp till tre bonuspoäng till första uppgiften på tentan (motsvarar ca 12% av 
totalpoängen på tentan). För att få bonuspoäng krävs en väl genomförd skriftlig uppgift och aktivt 
deltagande vid diskussionsseminarium och sammanfattande föreläsning.  
 

 
Poäng  Riktlinjer för bonuspoäng 

 
1 p 

 
Studenten visar förståelse för tidsperioden och har i form av ett kortare PM 
på 750-900 ord sammanställt de viktigaste faktorerna. Den skriftliga 
sammanställningen är sammanhängande och har en övergripande struktur. 
Studenten har minst tre referenser och använder något av de vanliga 
referenssystemen för källhänvisning. Studenten deltar aktivt vid seminariet.  

  
3 p Studenten visar ingående förståelse för tidsperioden och beskriver tydligt de 

viktigaste faktorerna i from av ett kortare PM på 750-900 ord. Den skriftliga 
sammanställningen är väldisponerad och studenten kopplar styrkor och 
brister ifrån tidsperioden till dagens byggnadsbestånd och samhälle. 
Studenten har minst tre referenser och använder något av de vanliga 
referenssystemen för källhänvisning Studenten deltar aktivt vid seminariet 
och bidrar till diskussionen med andra studenter 

 
INFORMATION I KORTHET 
Gruppstorlek:   2 personer  
Skriftlig sammanställning:  750-900 ord 
Bonuspoäng:   Upp till tre bonuspoäng till första uppgiften på tentan.  
Inlämning:  Via filarea på studentportalen.  
Deadline:   6 september kl. 23:59 

 
Lycka till! 


