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På Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Umeå 

universitet har vi infört ett samarbete mellan första och sista 

årskursen där studenterna får träning i lagarbete och 

kommunikation. Studenterna på årskurs tre planerar och 

genomför ett studiebesök på en byggarbetsplats för årskurs ett.  

I uppgiften ingår även att ansvara för slutredovisning av 

studiebesöken. Uppgiften avslutas med en skriftlig självvärdering 

av genomförandet studiebesöken. För nybörjarna är det 

intressant att lära känna de nästan färdiga ingenjörerna 

samtidigt som de får en första kontakt med byggbranschen. Den 

största behållningen för de som går sista året är insikten om hur 

mycket byggteknik de faktiskt lärt sig de senaste två åren. 

Samverkan mellan två kurser på utbildningsprogrammet ger 

möjlighet att praktiskt arbeta med lagarbete och muntlig 

kommunikation. Båda grupperna tränar språkliga färdigheter i 

byggteknik utifrån sin nivå. 

I. BAKGRUND 

 kategorin Färdigheter och förmåga i de nationella målen 

för en högskoleingenjörsexamen [1] är de sista två 

punkterna: 

För högskoleingenjörsexamen skall studenten  

 visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper 

med olika sammansättning  

 visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för 

och diskutera information, problem och lösningar i 

dialog med olika grupper.  

Att lära sig ett ämnesområde är också att tillägna sig ett nytt 

språk [2]. De första åren lär man sig glosor för att sedan 

övergå till att använda branschspråk i tal och skrift. Ett bevis 

för att man behärskar språket är att man kan kommunicera 

med personer i branschen.  

För att utveckla studenternas ingenjörsmässiga färdigheter är 

det viktigt att utbildningen även omfattar moment av 

ledarskap och kommunikation. I CDIO Syllabus [3] har 

formulerat många punkter med det innehållet.  

Vid Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Umeå 

universitet har vi arbetet med att utveckla kursmoment som 

stödjer och examinerar mål som muntlig kommunikation och 

lagarbete. Vi insåg att ganska många av de som studerar sista 

året på utbildningen inte inser att de att de nästan är 

byggnadsingenjörer har kunskaperna för att arbeta med 

relevanta arbetsuppgifter i byggbranschen.  

Studenterna som just påbörjat sina studier till 

byggnadsingenjör behöver få en första kontakt med 

byggbranschen. Den kontakten brukar ofta vara ett 

studiebesök på en byggarbetsplats. Vid första studiebesöket 

får studenterna lära sig hur man beter sig på en 
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byggarbetsplats och för första gången höra ord och begrepp 

som används i branschen. Om de dessutom får tillfälle att 

använda det nya språk de hört på bygget blir det lättare för 

dem att vidareutveckla kunskapen.  

Vi valde då att ge studenterna på år tre i uppgift att, inom 

ramen av en fördjupningskurs, ta med nybörjarna ut på 

studiebesök i den inledande ingenjörskursen. Det har vi nu 

gjort varje år sedan 2007 med gott resultat.  

II. GENOMFÖRANDE 

Studiebesöken genomförs i början på höstterminen i form av 

ett samarbete mellan en fördjupningskurs i byggteknik och 

den inledande ingenjörskursen. Fördjupningskursen ges på år 

tre och där handlar ett av kunskapsmålen om ledarskap och 

kommunikation. Treorna får då uppgift att planera studiebesök 

för årskurs ett. För den inledande ingenjörskursen ingår ett 

kunskapsmål kännedom om branschen.  

Vid första träffen med respektive årskurs får studenterna 

information om att studiebesöken ska genomföras. 

Projektet introduceras vid första träffen med respektive grupp. 

Terminens andra vecka genomförs studiebesöken och 

redovisningen sker den tredje veckan.  

A. Årskurs 3 

Då fördjupningskursen genomförs i projektform börjar vi med 

att dela in kursdeltagarna i projektgrupper med 6-8 stycken i 

varje grupp. Varje grupp får sedan i uppgift att ta med två 

grupper à fem studenter från årskurs ett till varsin 

byggarbetsplats.  

I uppgiften ingår att hitta en lämplig arbetsplats, förbereda 

studiebesöket, instruera ettorna, guida på studiebesöket samt 

planera och genomföra redovisning efter studiebesöken.  

Till sist ska var och en i en rapport beskriva hur uppgiften 

genomförts och reflektion över sitt eget och andras agerande 

vid genomförandet.  

B. Årskurs 1 

Första dagen på kursen informerar vi om att studiebesöket ska 

genomföras och de ska utrusta sig med skyddsskor. 

Skyddsskor, hjälm och varselväst är skyddsutrustning som ska 

användas vid alla studiebesök under utbildningen. Väst och 

hjälm finns att låna på universitetet. 

I början av andra veckan kommer studenter från årskurs tre 

och informerar om när, var och hur studiebesöken ska 

genomföras. Besöken genomförs även under den veckan.  

Tredje veckan genomförs muntlig redovisning av 

studiebesöken i tvärgrupper med studenter som varit på olika 

arbetsplatser.  

Lagarbete och muntlig kommunikation för 
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III. ERFARENHET AV STUDIEBESÖKEN  

Förutom att studenterna lär känna varandra både inom och 

mellan årskurserna får de andra intressanta erfarenheter av att 

genomföra studiebesöken. 

A. Studenter i årskurs 3 

Lagarbete och att muntligt redogöra för information i dialog 

med olika grupper är en naturlig del av genomförandet för 

studenterna i årskurs tre. Treorna pratar med arbetsledningen 

på byggarbetsplatsen samt planerar och instruerar studenterna 

i årskurs ett.  

Många av de treor som genomfört uppgiften konstaterar att de 

hunnit lära sig en hel del byggteknik på två år. Att arrangera 

ett studiebesök är en lagom svår uppgift med deras 

erfarenheter och arbetsledningen på de byggarbetsplatser de 

kontaktar är oftast positivt inställda till att ta emot studiebesök 

av en grupp på cirka tio personer. De senaste åren har de också 

träffat alumner på många av de arbetsplatser som varit mål för 

studiebesöken. Alumner som själva varit med om både ett 

första studiebesök och att planera ett studiebesök som 

tredjeårsstudenter.  

B. Studenter i årskurs 1 

Studiebesöken blir en första inblick i den bransch de som just 

påbörjat sina studier kommer att verka i efter examen. Även 

de som tidigare jobbat inom byggbranschen får nya perspektiv 

på sin framtida arbetsuppgift.  

Hur man ska bete sig på en byggarbetsplats och att man måste 

ha skyddsutrustning i form av hjälm, skyddsväst och 

skyddsskor är en nyttig lärdom.  

Efteråt ska de i tvärgrupper berätta om det byggprojekt de 

besökt. För många är det första gången de pratar om 

byggteknik i praktiken. Det är många nya ord och företeelser 

och då är det bra att studenterna från årskurs tre sitter med och 

hjälper till att förklara. 

IV. PROBLEM  

Praktiska problem som uppkommer vid genomförandet av 

projektet är samordning av kurser, transporter till och från 

byggarbetsplatserna. Ett olöst problem är att hinna med att gå 

igenom teori för ledarskap och kommunikation med studenter 

på år tre innan studiebesöken genomförs.  

A. Samordning av kurser 

Det krävs samarbete i planering av kurserna som ska samverka 

vid studiebesöken. Schemaläggning och kommunikation 

mellan de lärare som är ansvariga för kursmomenten. Det 

tillfälle då treorna ska instruera ettorna samt vid 

slutredovisningen måste gruppernas schema synkroniseras. 

Planering av studiebesöken måste även ske med hänsyn till 

övriga moment i kurserna.  

Antalet hjälmar och skyddsvästar är begränsat till en 

klassuppsättning så det är inte möjligt att alla grupper är ute på 

studiebesök samtidigt, men det har hittills inte varit något 

problem. 

B. Transporter 

Det pågår mycket byggverksamhet i närheten av Umeå 

universitet så transporter till och från byggarbetsplatserna ofta 

kunnat ske till fots, med cykel eller lokalbussar. I framtiden 

kan det bli aktuellt att hyra minibuss eller bil för att kunna 

genomföra studiebesök på rimlig tid. Då måste det finnas 

pengar avsatta i kursbudgeten.  

C. Ledarskap i teori och praktik 

Tanken med projektet att planera och leda studiebesök för 

ettorna är att treorna ska få en träning i ledarskap. Hittills har 

det inte varit praktiskt möjligt att genomföra någon 

genomgång av ledarskapsteori före studiebesöken. 

Studenterna har därför inte hunnit reflektera över sitt eget 

ledaskap innan uppgiften, men det kommer ofta med vid 

självreflektionen.  

V. MÖJLIGHETER 

Det gemensamma projekt där studenter från sista året på 

utbildningen guidar nybörjare på programmet har gett många 

intressanta effekter. Alla studenter får tillfälle att utveckla sin 

förmåga att prata byggteknik, studenterna får kännedom om 

fler byggarbetsplatser, sammanhållningen mellan årskurserna 

blir bättre på programmet och studenterna på år tre får träna 

praktiskt ledarskap. 

A. Flera byggarbetsplatser och mindre grupper 

Tack vare att studenterna delas upp i mindre grupper som åker 

till olika byggarbetsplatser får gruppen kännedom om fler 

pågående byggprojekt än om hela gruppen skulle gå på ett 

studiebesök. För byggarbetsplatsen är det lättare att ta emot en 

grupp på cirka tio personer än att ordna en guidning för en hel 

klass.  

B. Sammanhållning mellan årskurserna 

Innan vi började med att treorna planerar och genomför 

studiebesök med ettorna var det sällan någon kontakt mellan 

de studentgrupperna. Ettorna hann då aldrig lära känna någon 

av sistaårsstudenterna innan de försvann till examensarbete. 

Numer finns det en kontakt och erfarenheter, tips och 

kurslitteratur kan ärvas av de yngre studenterna. 

C. Praktisk ledarskapsträning 

När uppgiften presenteras för treorna brukar många av dem 

tycka att det är en stor utmaning. Hittills har det dock aldrig 

varit problem för någon grupp att ordna studiebesök. Alla 

tycker efteråt att det nog var en lagom stor utmaning att 

planera och genomföra projektet och att det är bra att kunna 

känna sig som ledare. 

D. Prata byggteknik 

Den viktigaste effekten är ändå att studenterna får ett gyllene 

tillfälle att prata byggteknik. För ettorna är det första gången 

de försöker sig på de nya branschtermerna. Treorna inser att 

de är vana vid att använda termer och begrepp samtidigt som 

de kommer även ihåg hur det kändes att sitta där som 

nybörjare i byggspråket. De får samtidigt träning i att förklara 

olika begrepp och samband för personer med annan bakgrund. 

VI. RAPPORTER FRÅN STUDIEBESÖKEN 

Projektet med att leda studiebesök avslutas får studenterna på 

år tre med att skriva en rapport. Rapporten ska innehålla en 

beskrivning av genomförandet och hur ledarskapet fungerat 
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samt självreflektion om den egna insatsen. Här följer citat från 

några inlämnade rapporter. 

A. Citat från reflektionsrapport Åk 3 2012: 

”När ettorna hade sin presentation om studiebesöket märkte 

jag hur grundläggande mycket av den information de tog 

upp var. Språket de använde påminde mig om när jag själv 

gick i ettan och jag märkte hur mycket jag har lärt mig 

under utbildningens gång.” 

 
”Upptäckte också under detta studiebesök att jag själv har 

utvecklats inom byggsidan, från det jag att jag själv gick i 

ettan och nu två år senare. Det kändes väldigt glädjande att 

få insikt om det, och då kändes det ändå som om jag kunde 

väldigt mycket inom byggprocessen redan innan jag började 

på Byggteknik programmet, främst pga. min tidigare 

bakgrund som snickare. Den upptäckten jag själv gjorde är 

nog också den del jag främst kommer att ta med mig från 

denna ledarskapsuppgift.” 

 

B. Citat från reflektionsrapport Åk 3 2013: 

1) Första mötet med ettorna:  

”Vid detta möte försökte vi skapa en trivsam känsla så de 

eleverna kunde känna sig bekväma. Alla presenterade sig 

och berättade lite om sina erfarenheter frän 

byggbranschen. Vi föreslog ett besöksdatum och delade ut 

kartor och glosor som vis skrivit ut. Vi diskuterade även 

utbildningen i allmänhet vilket tyckets skapa bekvämare 

stämning i gruppen.” 

 

”Tillsammans med den andra gruppen utformade vi några 

frågor som kunde vara bra för eleverna från årskurs 1 att 

ha som underlag under studiebesöket. Vi ansåg att detta 

kunde vara till stor hjälp om de tidigare aldrig hade varit 

på en byggarbetsplats, då kunde det vara svårt att veta vad 

som var relevant att fråga om.” 

 

2) Studiebesöket:  

”Jag kände väl att allt flöt på bra i början ändå fast vi fick 

stå där i 20 minuter själva med ettorna. Jag bidrog med 

mina tankar och kunskaper i ämnet och kände att man kan 

nog en hel del ändå fast man bara läst 2 år i skolan och inte 

haft några erfarenheter sen tidigare.” 

 

”Efter studiebesöket samlade jag alla igen för att se vad de 

tyckte om studiebesöket, om de hade några frågor angående 

arbetsplatsen eller angående redovisningen. Efter att alla 

frågor hade besvarats begav vi oss från byggarbetsplatsen 

tillsammans och såg till att alla hittade tillbaka till skolan.” 

 

3) Redovisning av studiebesöken:  

”Inför redovisningen bestämdes att samtliga elever från 

byggtekniskt fördjupningsprojekt skulle samlas trettio 

minuter före redovisning för att sammanställa 

redovisningsgrupper och vilka handledare som skulle 

granska de olika grupperna.” 

 

”Redovisningen ledde vi i årskurs 3 tillsammans. Jag tog 

initiativet att vi skulle presentera oss för varandra samt att 

jag frågade varje person om de tidigare hade varit på en 

byggarbetsplats.”…”Vi gav dem även som råd att följa upp 

detta studiebesök genom att göra studiebesök på egen hand 

eller i mindre grupper, detta för att bredda sina kunskaper 

under studietidens gång.” 

 

”Redovisningen skedde gruppvis, personer från alla 

grupper bladades och de fick sedan beskriva vad de gjort 

på sina studiebesök och vad de lärt sig. Även ställa frågor 

till varandra. Ganska likt våran egen redovisning då vi 

läste årskurs 1, skillnaden var framförallt att vi var mycket 

mer aktiva och pratsamma ledare. Alla inblandade verkar 

ha varit intresserade och ingen försökte hålla sig i 

bakgrunden och glida igenom oengagerad.” 

 

4)  Självreflektion:  

”Jag har i vanliga fall lite problem att prata inför en grupp 

men jag såg inte det som något problem under den här 

uppgiften. Sammanfattningsvis tyckte jag att uppgiften 

stärkte självförtroendet och att jag lärde mig att handskas 

med problem som måste lösas så fort som möjligt.” 

 

”Att få prova på att leda en mindre grupp elever tycker jag 

var både lärorikt och roligt, att känna sig ansvarig och 

kunnig inom ett område som studerats under två års tid. Det 

är stor skillnad på vilken nivå kunskapen ligger på nu och 

vilken nivå den låg när jag själv gick i årskurs 1. När jag 

var på studiebesök i årskurs 1 var det först gången 

någonsin jag var på en byggarbetsplats och visste då inte 

vad jag skulle få se eller vad som förväntades av mig. Det 

var svårt att veta vilka frågor som kunde vara lämpliga att 

ställa. Därför tyckte jag att det kunde vara lämpligt att dela 

ut frågor till de i årskurs 1, så att de i alla fall kunde ha ett 

underlag vid studiebesöket men samtidigt ha möjlighet att 

fråga det som de själv ville veta mer om.” 

 

”Det var en bra övning i ledarskap och ett bra prov på vad 

jag egentligen har fått lära mig på dessa 2 år på 

universitetet. Jag fick känna mig lite som en fadder då jag 

gick med ettorna och försökte mana på dom att fråga lite 

mer eller förklarade för dom då de var osäker på vad vissa 

saker var eller betydde.  

Det som var mest lärorikt för mig är egentligen inte någon 

rent praktisk sak utan mer betryggande, att på alla 

byggarbetsplatser jag har besökt så beskriva alltid jobbet 

så bra och just platscheferna och arbetsledarna har en sån 

yrkesstolthet och glädje i det dom gör. Detta är något jag 

kommer bära med mig och ha i åtanke i mitt framtida val 

gällande examensarbete och framtida arbetsplats.” 

 

”Förstaårsstudenternas redovisningar var utförliga och en 

del diskussioner och nya frågeställningar tillkom. Det gav 

utrymme för ytterligare beskrivningar och förklaringar som 

inte togs upp under besöket på studiebesöket. Eftersom 

ingen av oss arrangörer för studiebesöket arbetar på den 

aktuella byggarbetsplatsen fick vi svara och fylla i så gott vi 

kan med den kunskap vi fått genom utbildningen på 

universitetet samt den erfarenhet vi har av byggbranschen 

genom egen arbetslivserfarenhet. En bra metod för oss att 

syna oss själva var vi har en bra kunskapsnivå, och vad 



4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Tekniska Högskolan vid Umeå universitet, 

27 november – 28 november 2013 

man eventuellt behöver förbättra sista året på utbildningen. 

Redovisningen tog längre tid än förväntat vilket jag ser som 

ett bevis på stort engagemang och intresse av att berätta 

och diskutera iakttagelser och erfarenheter från besöket, 

vilket var målet med studiebesöket.” 

 

”Det funkade bra för oss och det är viktigt att ta med sig – 

om alla gör lite blir ansvaret inte så stort per person.” 

 

VII. SLUTSATS 

Genom att samverka mellan två kurser på 

utbildningsprogrammet har vi lyckats hitta en sätt att praktiskt 

arbeta med lagarbete och muntlig kommunikation. I 

samarbetet mellan årskurserna utvecklas såväl språkliga 

färdigheter i byggteknik som förmågan till samarbete och 

ledarskap. Att slutsatserna i de skriftliga redovisningarna visar 

på hur studenterna i årskurs tre fått syn på sin egen kunskap 

och insikt i hur de ska ta till vara det sista årets studier gör att 

arbetet med att genomföra studiebesöksprojektet är mödan 

värt.  
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