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Att organisera utbildning som en hybrid mellan
högskola och skarpa projekt i industrin

Björn Stille

Sammanfattning—P̊a civilingenjörsutbildningen i in-
dustriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola har vi
under tre års tid drivit en kurs i projektorganisation
organiserad som en hybrid mellan skola och skarpa
projekt i industrin. Hybridkurser är ett försök att f̊a
högskoleutbildning att knyta an till utveckling, design,
byggande, utforskning, undersökning och teoriutveck-
ling och inte enbart läsa, skriva, lyssna, prata och lära
det som andra redan vet, i dagens värld otillräckliga
m̊al. Syftet är att f̊a studenterna att lära sig b̊ade det re-
dan kända och det nya: det som ska utvecklas. Artikeln
redogör för erfarenheter av undervisningsexperimenten
med hybridkurser.

Index Terms—Education courses, educational insti-
tution, engineering education, qualifications.

I. Introduktion

P Å civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi vid
Blekinge tekniska högskola (BTH) har vi under tre

års tid drivit en kurs i projektorganisation (15 hp p̊a
halvfart) organiserad som en hybrid mellan högskola och
skarpa projekt i industrin. Kursen ges redan under utbild-
ningens andra termin. Vi som arbetar med kursen menar
att högskoleutbildning m̊aste knyta an till utveckling,
design, byggande, utforskning, undersökning och teoriut-
veckling. Att enbart läsa, skriva, lyssna, prata och lära
det som andra redan vet är otillräckliga m̊al. Annorlunda
uttryckt, det handlar om att lära sig b̊ade det redan kända
och ”det nya”, det som ska utvecklas och som ingen p̊a
förhand vet hur det ska se ut.

II. Vad behöver civilingenjörer kunna?

I arbetsgivarorganisationen Teknikföretagens rapport
fr̊an 2012 , ”Vilka ingenjörer behövs?” [1], hävdas att det
finns ett glapp mellan ingenjörsutbildning och arbetsliv.
Återkommande nämns en önskan om att de nybakade
ingenjörerna borde ha f̊att en större insikt i vad ingen-
jörsyrket faktiskt innebär i praktiken, och hur en ingenjör
egentligen arbetar. Man efterlyser en först̊aelse för ingen-
jörers vardagsarbete och vad som där krävs i form av
kunskaper och färdigheter och att detta f̊ar konsekvenser
för hur utbildningen utformas. Önskem̊al om en förändrad
civilingenjörsutbildning kommer inte bara fr̊an industrin.
T ex menar Göran Backlund och Jan Sjunnesson, forskare i
yrkeskunnande och verksamma vid teknikkonsultföretaget
Combitech, att ingenjörer som kommer ut i arbetslivet lär
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sig allteftersom. Eller ”the hard way” som de uttrycker sa-
ken. I ingenjörsarbete krävs inte bara tekniskt kunnande:

The hardships involved in engineering projects
are not so much about technology as they are
about human interaction: an area that engineers
are not specifically trained in. [2]

Ja, vad behöver ingenjörer kunna? De behöver lära sig
teoretisk grundkunskap, elementa. Eller annorlunda ut-
tryckt: det som andra redan vet. Det görs i högskoleut-
bildningen huvudsakligen genom textböcker. Och det kan
ske - kanske med fördel - i akademisk avskildhet. Det som
är givet i traditionen och är av enkelt slag kan allts̊a
läras genom textböcker. Men med det kan inte en högre
utbildning l̊ata sig nöja. Det är bara en start. Utöver
detta m̊aste högre utbildning även omfatta mer avancerad
teoretisk kunskap om komplexa fenomen. Och d̊a räcker
inte texter till. De m̊aste infogas i ett praktiksammanhang
av forskning eller FoU-arbete, där man tillsammans med
andra lär sig samtidigt som man gör n̊agot nytt. Man
m̊aste vara verksam i en miljö som producerar kunskap.
Med andra ord m̊aste man delta i en praktikgemenskap
där nya saker görs. [3] Fr̊aga: i vilka praktikgemenskaper
skapas ”civilingenjörskunskaper”? Ett enkelt svar är: i b̊ade
industriella och akademiska. Ett utförligare svar kan bygga
p̊a ett resonemang som Staffan Laestadius för och som
tar sin utg̊angspunkt i kunskapsbildningens karaktär. De
kunskapstyper han laborerar med är syntetisk, analytisk
respektive symbolisk kunskap. S̊a här förklarar han:

Syntetisk kunskap är, i korthet, relaterad till
kombinatorisk förm̊aga. Vi kan här inkludera oli-
ka former av entreprenöriell skicklighet (kreativa
kombinationer) s̊aväl som polyteknisk förm̊aga,
t ex att ingenjörsmässigt kombinera olika kun-
skapselement, teknologier och system till än mer
komplexa niv̊aer. Analytisk däremot är den typ
av kunskap som dominerar inom naturvetenska-
pen, t ex inom bioteknik och kemi. Till en stor del
är denna kunskap kodifierad. Symbolisk kunskap
kallar vi det som handlar om estetiska attribut,
till designarbete och skapande av ”kulturella ar-
tefakter”. Marknadsförarens s̊aväl som artistens
kunskap räknar vi dit. [4, s. 36]

Han fortsätter:

Med den här ansatsen behöver man inte defini-
tionsmässigt anta att n̊agon kunskapstyp är mer
avancerad, sv̊arare att bemästra och viktigare än
n̊agon annan. Inte heller att universitetsbaserad
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kunskap är den mest väsentliga för att erh̊alla
industriell framg̊ang. Omfattande syntetisk kun-
skap behövs alltid i industriell verksamhet; ana-
lytisk s̊adan (t ex akademisk forskarkompetens)
är inte tillräckligt för att skapa industriell kom-
petens och marknadsframg̊ang. [4, s. 37]

Den hybridkurs som vi genomfört i olika varianter vid
tre tillfällen under perioden 2011–2013 handlar allts̊a om
projektarbete och är förlagd tidigt i utbildningen, under
andra terminen. Vi menar nämligen att skarpa projekt
bör in tidigt i utbildningen. Att studenter kan bidra till
att utveckla verksamheter av varjehanda slag menar vi
det finns övertygande belägg för. I slutet av ingenjörsut-
bildningar, framför allt i samband med examensarbetet,
har det gjorts länge. P̊a BTH finns m̊ang̊ariga erfaren-
heter som visar att undervisning med inslag av skarpa
projekt kan organiseras systematiskt redan tidigt under
grundutbildningen. S̊a skedde redan p̊a 1990-talet inom
utbildningarna Programvaruteknik [5], MDA (Människor
Datateknik Arbetsliv) och Fysisk planering. Och metoden
för att studenterna skulle bidra till utveckling av verksam-
heter var att studenterna genomförde skarpa projekt. [6]

III. Hur genomfördes hybridkurserna?

I enlighet med de tankar vi presenterat ovan handlar
v̊ar hybridkurs om att lära genom att samtidigt delta i
skarpa projekt och läsa akademiska texter om projekt.
Projektkursen är uppbyggd kring det fiktiva konsultbola-
get ”Firman”. Firman arbetar ”p̊a riktigt”, om än p̊a icke-
marknadsmässiga grunder. Vi tar t ex inget betalt för v̊ara
tjänster, men de uppdrag vi tar p̊a oss är ”skarpa” i den
meningen att de fyller n̊agot behov hos kunden. Och det
är inte bara studentgrupperna som tar p̊a sig uppdrag,
utan hela Firman: lärare, forskare och studenter. Firman
best̊ar av ett antal konsultgrupper om ca fem studenter.
Firmans ledning best̊ar av kursansvarig som agerar VD,
ytterligare n̊agon eller n̊agra lärare som agerar marknads-
chef (ansvarig för de inledande industrikontakterna) samt
FoU-chef. Dessa roller är inte huggna i sten. Vi tror dock
att det är sv̊art, eller kanske omöjligt, att en lärare p̊a
egen hand skulle kunna driva kursen. Viktigt är att de
studenter som tidigare genomg̊att kursen fortfarande är
med i Firman och är inbjudna till de projektavstämningar
som regelbundet genomförs under hybridkursen och där
äldre studenter kan diskutera de p̊ag̊aende projekten och
bidra med sina kunskaper och därmed bidra till integration
över årskurserna p̊a programmet.

Det första verksamhets̊aret (2011) hade vi ett tydligt
fokus p̊a h̊allbar utveckling och knöt an till en kurs i
miljöstrategi och h̊allbar utveckling som studenterna läst
under föreg̊aende termin. Det mottogs väl av marknaden,
om än inte ”rakt av”. Vad man menade med h̊allbar
utveckling i kundföretagen var inte alltid det samma som
stod i kursböckerna. Det var stundtals besvärligt att han-
tera i det korta perspektivet, men läraktigt i det l̊anga.
Det andra verksamhets̊aret (2012) breddade vi firmans
verksamhetsomr̊ade genom att fokusera p̊a organisations-

och verksamhetsutveckling och där h̊allbar utveckling är
en dimension av flera. Som exempel arbetade en stu-
dentgrupp med att framg̊angsrikt utveckla ett företags
eftermarknadsfunktion, en annan grupp arbetade med att
synliggöra ett företags kompentenser. Det tredje verksam-
hets̊aret (2013) vidgade vi v̊art fokus mot FoU och vi in-
ledde ett samarbete med FoU-projektet Greencharge som
syftar till ”att öka kunskapen kring förutsättningarna för
en h̊allbar introduktion av elfordon & el-laddinfrastruktur
i sydostregionen.” [7] Firmans kunder hade p̊a olika sätt
anknytning till Greenchargeprojektet. Genom att tillföra
en FoU-dimension till Firmans uppdrag begär vi av stu-
denterna att de i sina konsultgrupper ska leverera utöver
det kunden begär. Vi fr̊ang̊ar allts̊a den ursprungliga
tanken om renodlade konsultuppdrag som vi tänkte oss
fr̊an början. Vi lät studenterna läsa Jeremy Rifkins bok
”The third industrial revolution” [8], som är en viktig
inspirationskälla för forskningen inom Greencharge. En
konsultgrupp med studenter fick i uppdrag av Emmaboda
kommun att undersöka om kommunen kunde byta ut
delar av sin tjänstebilsflotta mot elbilar. I samband med
detta väckte studenterna fr̊agan om Emmaboda kommun
kunde vidareutveckla detta till att s̊a sm̊aningom bli en
”mönsterkommun” inom miljövänliga transporter i linje
med Jeremy Rifkins tankar. I och med införandet av FoU-
perspektiv i projekten har studenterna genomfört arbete
som best̊att i n̊agot mer än ”bara” utbildningsverksamhet
knuten till företagsmiljö.

IV. Utmaningar med hybridkurser

I v̊ar hybridkurs handlar det om att ta ett steg utanför
högskolan - in p̊a osäker mark: Kommer projekten att
fungera för alla grupper? Kommer företagen ha tid med
studenterna? Kommer studenterna med bara en termins
studier p̊a programmet i ryggen, förm̊a att leva upp
till kundernas och kursledningens förväntningar? Kommer
projekten i skolans ”rytm” med fasta läsperioder och pa-
rallellkurser kunna synkronisera med företagens göranden
och l̊atanden? B̊ade för studenterna och lärarna skapar
allts̊a hybridkurser osäkerhet. V̊ar erfarenhet är dock att
s̊aväl studenter som lärare relativt snabbt kommer över
den osäkerheten, för att efter en tid allltmer uppskatta
upplägget med skarpa projekt. Som resultat har vi noterat
minskade avhopp till andra tekniska högskolor, ökat sök-
tryck, bra kursutvärderingar samt en känsla av identitet i
förh̊allande till andra civilingenjörsprogram (IE-studenter
uppfattar ibland att IE-utbildningens hybridkaraktär (tek-
nik/ekonomi) gör utbildningen otydlig). Hybridkurserna
är ett sätt att göra utbildningen ”tydlig” b̊ade för studenter
och omvärld. En stor utmaning är att göra hybridkurserna
l̊angsiktigt uth̊alliga i högskoleorganisationen. Det kräver
b̊ade en högskoleintern organisation som stödjer detta och
ett organiserat samarbete med näringsliv och omgivande
samhälle som gör att samtliga inblandade parter vinner p̊a
samarbetet.
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V. Avslutning

Det generella problem i högskoleutbildning som vi ville
komma tillrätta med med hjälp av skarpa projekt och
hybridkurser är att är utbildningen är alltför fixerad vid
handbokstexter och förmedling av traditionens givna kun-
skaper, åtminstone i grundutbildningen. Kan hybridkurser
vara lösning p̊a problemet - även i grundutbildningen?
V̊art svar är l̊angt ifr̊an entydigt. Kanske kan det g̊a. De
utvärderingar vi har gjort av v̊ara hybridkurser pekar p̊a
att hybridkurser stöder studenternas kunskapsutveckling.
S̊a det kan fungera. Men priset är högt, exempelvis är
de kontinuerliga kontakter som krävs med parterna ut-
anför högskolan resurskrävande, och det behövs en hel del
”trixande” och ”working around” för att uppfylla formella
skolkrav och jämka samman skollogiken med den logik
som gäller i arbetets värld. Fr̊agan är om hybridkurser
och skarpa projekt kan byggas in som reguljära inslag
i utbildningar. Mycket i högskolans ”maskineri” gör det
i nuläget sv̊art att genomföra en förändring i den rikt-
ningen. En faktor som kan p̊averka i positiv riktning
kan vara införandet av CDIO-konceptet, som görs vid
flera svenska lärosäten, däribland BTH, och där ingen-
jörsarbetets praktiska aspekter lyfts fram. [9] Kanske kan
ocks̊a autonomireformens möjligheter att friare anställa
lärare (”̈ovriga lärarkategorier”) medföra att högskolorna
kan finna nya former för att knyta till sig industriellt
verksamma ingenjörer. [10]
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