
- en framgång för kombinationen av konstruktivt länkade 
undervisningsformer, PBL & TBL, projektarbetsmetodik och 
anpassad handledning av förstaårsstudenter på programmen 
E och EI för realiserande av framtidens elektriska drivlinor.

Förstaårsstudenterna på civil- och 
högskoleingenjörsprogrammen i 
elektroteknik (E, EI) har tillämpat 
tidigare och självständigt 
nyförvärvade kunskaper för att, i 
projektform och under handledning 
konstruera och realisera var sin 
elektrisk drivlina som de sedan 
implementerat i var sin Volvo V40. 

Två utbildningsprogram, bestående 
av 70 studenter, delas upp i var sitt 
elbilsprojekt. Varje elbilsprojekt 
består av 5 delprojekt med 
inriktning mot antingen elmotor, 
växelriktare, motorstyrning, 
”interface” eller batterisystem. 
Gemensamt för alla delprojekt är 
att samtliga innehåller komplexa 
elektrotekniska utmaningar, 
mekaniska konstruktionsuppgifter, 
sensorer och mätteknik samt 
programmering i mjukvaran 
LabView från National Instruments. 
LabViewkoden implementeras 
sedan i hårdvarumodulen MyRIO 
(en per delprojekt, d.v.s. 5 st per 
bil) i decentraliserade 
kontrollsystem. 

Kursen löper över två perioder, 
period 2 (5 hp) och 3 (10 hp). 
Samtliga delsystem, och de 
sammankopplade drivlinorna, skall 
verifieras i olika fördefinierade 
utvecklingssteg enligt 
kravspecifikationer och tester som 
studenterna själva utvecklar. Efter 
varje verifiering demonstreras 
teknikens funktioner fram t.o.m. det 
slutliga steget, ”uppkörningen” av 
de färdiga bilarna. 
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Kursen startade HT2011, men 
visade sig väldigt svår att leda. 
När nuvarande kursansvarig 
övertog kursen HT2013 krävdes 
ett nytt pedagogiskt upplägg för 
att få kursen att fungera, annars 
hotade nedläggning. Kursen 
gjordes om från grunden och 
baserades på fyra huvudsakliga 
pedagogiska ”pelare”, vilket visat 
sig fungera framgångsrikt:

1) Konstruktiv länkning mellan en 
rad ändamålsenliga etapper 
och undervisningsformer 
parallellt med projekten. 

2) Omfattande tillämpad 
projektarbetsmetodik med bl.a. 
styrmedel, mötesformer och 
verktyg. 

3) Införande av en formaliserad 
kombination av PBL och TBL 
för studenternas successiva 
lärande i syfte att utveckla 
högpresterande lärandelag. 

4) Handledning anpassad till 
projektens och delprojektens 
olika utvecklingsfaser och 
kunskapsbehov.

De fyra pedagogiska ”pelarna” 
finner stöd inom olika delar av 
litteraturen. Kombinationen av 
dessa har visat sig framgångsrik i 
Elbilskursen, vilket vi ser i det 
empiriska underlaget. Detta 
består av 5 kursvärderingar och 
studenternas successivt 
förbättrade prestationer och 
studieresultat.


