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Reflektion och diskussion mellan olika ingenjörsdiscipliner 
Kursutveckling inom ämnesområdet energieffektivisering i byggnader 

UTFÖRANDE 
Kursutvecklingen har skett på kurserna  Energieffektivisering i byggnader – teknik och 
system (Civ. ing. programmet i energisystem), Energieffektivisering (Civ. ing. 
programmet i system i teknik och samhälle) och Energieffektivisering i byggnader (Hög. 
ing. programmet i byggteknik). Det pedagogiska utvecklingsprojektet har därmed dragit 
nytta av att kurser i energieffektivisering ges parallellt på tre olika ingenjörsprogram. 
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Projektrapportering 
Resultaten ifrån det fallbaserade projektet presenteras i en rapport och vid en 
postersession. Rapporten betygssätts (betyg 3 – 5) utgående ifrån rapportformalia 
(25%), utförande (35%) och energieffektiviseringsförslag (40%). För att belysa vikten av 
ett holistiskt perspektiv bedöms energieffektiviseringsförslaget utgående ifrån 
energibehov, inomhusmiljö, systemaspekter, ekonomi & genomförbarhet och 
användarrelaterade aspekter. 

Studiebesök 
Studenterna inspekterar objektet och gör vid besöket mätningar 
och observationer som kompletterar indata ifrån Workshop 1. 
Studenterna uppmuntras att göra inspektionen i 
projektgrupperna. Detta konkretiserar syftet med projektet sätter 
det gemensamma objektet i centrum.  

FALLBASERAT PROJEKT 
Studenter ifrån olika ingenjörsprogram arbetar i grupper om 2 -3 studenter i det 
fallbaserade projektet (motsvarande 4 hp). Syftet med projektet är att utvärdera 
energieffektiviserande åtgärder för en given byggnad och presentera ett åtgärdspaket. 
Projektet är verklighetsförankrat och holistiska lösningsförslag premieras.  

Workshop 1: Mängdning och material 
Studenter ifrån olika ingenjörsprogram arbetar i grupper om 6 – 8 
studenter. Utgående ifrån konstruktionsritningar och tekniska 
beskrivningar tar de fram indata till simuleringsmodellen.  

Workshop 2: Energieffektiviseringsförslag 
Studenter ifrån olika ingenjörsprogram arbetar i grupper om 6 – 8 
studenter. Brainstorming används för att lyfta fram olika 
energieffektiviserande lösningar och genom diskussioner sätts 
energibesparingen i relation till hur åtgärderna påverkar husets 
kulturhistoriska värde, inomhusklimat och användare.  

Workshop 3: Studentåterkoppling 
Studenter ifrån olika ingenjörsprogram arbetar i grupper om 4 studenter. Utgående ifrån 
DiaNa och projektarbetets betygsmatris ger studenterna återkoppling på varandras 
projektrapporter.  

BAKGRUND 
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.  

RESULTAT 
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.  

SLUTSATS 
Diskussionsseminarier kan användas för att överbrygga disciplinär centrering och 
främja reflektion kring ämnesområdets komplexitet. Studenterna uppskattar 
seminariernas dynamik och tycker att diskussionerna har bidragit till deras lärande.   

Studenternas ingenjörsmässiga profilering 
kombinerat med en gemensam kunskapsbas 
har varit utgångspunkten vid  utformningen av 
diskussionsseminarierna. Vid seminarierna 
bidrar studenterna utgående ifrån ett specifikt 
perspektiv och genom diskussioner i olika 
konstellationer utvecklas en mer 
övergripande förståelse.  
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