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Professionella kompetenser är centrala för studenters utveckling, och betonas inom Bolognaprocessen samt i övergripande 

måldokument på många universitet. Trots detta lyser professionella kompetenser ofta med sin frånvaro inom kursplaner och kursmål. 
Detta beror troligen på okunskap kring hur de ska integreras i kurserna och i programmen på universitetet. I denna artikel 
presenteras arbete med professionella kompetenser inom en terminslång kurs, och en mindre studie av progression av professionella 
kompetenser i ett utbildningsprogram. Inom kursen ombads studenterna reflektera över sin förståelse av kompetenser och att välja tre 
att utvecklas inom under loppet av terminen. I en efterföljande reflektion fick studenterna själva bedöma sina förbättringar av deras 
valda kompetenser. Kartläggningen av progression inom projektkurser i ett utbildningsprogram visar att en viss progression kan 
påvisas, men att den inte är systematisk och kan förbättras. Slutligen diskuteras implikationer för arbete med professionella 
kompetenser inom kurser, samt områden för förbättring vad det gäller progression inom ett utbildningsprogram. 
 

Index Terms— Engineering education, Project courses, Professional competencies, Progression.  
 

I. INTRODUKTION 
NDIVIDERS UTVECKLING är möjligtvis den mest centrala 

uppgiften för ett utbildningssystem, och det gäller inte minst 
utveckling av vad som kan kallas professionell kompetens [1]. 
Detta har diskuterats på EU-nivå i Bolognaprocessen [2], där 
ett uttalat mål med reformen var att förändra 
undervisningsmetoderna från innehållsbaserad undervisning 
till undervisning fokuserad på nyckelkompetenser, eller 
professionella kompetenser. Dessa kompetenser återfinns 
också specificerade i högskoleförordningen [3], och nämns 
ofta i generella beskrivningar av mål med utbildningsprogram, 
men de finns mer sällan i kursplanerna och i det praktiska 
genomförandet för dessa programs kurser. Begränsat utrymme 
i läroplanerna, upplevelsen att professionella kunskaper inte är 
kärnan i disciplinen datavetenskap, eller att lärare ibland 
saknar erfarenhet av arbete med professionella kompetenser 
anges som skäl för att minska eller begränsat fokus på dessa 
viktiga färdigheter [4]. Det är viktigt att vi förstår hur vi kan 
utveckla dessa studenters professionella kompetens och att få 
en fördjupad kunskap om individers utveckling av 
professionella kompetenser i allmänhet. Denna förståelse är en 
väsentlig förutsättning för att skapa utbildningar som gagnar 
samhällets framåtskridande och stärker den tekniska 
utvecklingen. 

I den här artikeln kommer vi att diskutera våra erfarenheter 
från arbetet med att integrera utveckling av individers 
kompetenser i en projektkurs, samt hur progression av 
kompetenser kan belysas inom ett civilingenjörsprogram. Vi 
inleder artikeln med en kort genomgång av relaterade teorier 
kring definition, progression och lärmiljöer med avseende på 
professionella kompetenser. Detta följs av en beskrivning av 
kursen IT i samhället där vi med utgångspunkt från de 
presenterade teorierna arbetar med progression av 
professionella kompetenser. Avsnittet efter beskriver hur 
progression av kompetenser ser ut inom ramen för civil–

ingenjörsprogrammet i informationsteknologi (nedan IT-
programmet) vid Uppsala universitet. Artikeln avslutas sedan 
med en diskussion där området problematiseras och där 
förbättringsområden identifieras. 

II. RELATERAD TEORI 
Detta avsnitt ger en kort överblick av relaterad teori vad det 

gäller definition av professionella kompetenser, progression 
och lärmiljöer lämpade för utveckling av professionella 
kompetenser. 

A. Definition av professionell kompetens 
Professionella kompetenser är inte ett entydigt begrepp och 

det finns en uppsjö av termer som täcker in likartade områden, 
t.ex. personliga färdigheter, mjuka kompetenser, och generiska 
färdigheter [2, 5]. 
Inom forskningen har olika definitioner på begreppet tagits 
fram, och OECD-rapporten ”The Definition and Selection of 
Key Competencies: Executive Summary” från 2005 [6] är ett 
exempel och innehåller en standarddefinition av vad de 
benämner nyckelkompetenser. De ser kompetens som förutom 
kunskap även förmåga att hantera komplexa situationer i 
särskilda sammanhang. Centralt i alla kategorier är förmågan 
att tänka och agera reflekterat.  

OECD klassificerar begreppet nyckelkompetenser i tre 
huvudkategorier [6]:   

1. Att kunna använda verktyg för att interagera med 
miljön.  

2. Att kunna samarbeta med andra i heterogena grupper, 
3. Att kunna ta ansvar för sitt eget liv i ett brett socialt 

sammanhang och agera självständigt.  
Kompetenser enligt Mål och strategier för Uppsala 

universitet [7] inkluderar: 
• Utbildningen ska främja självständigt och kritiskt 

tänkande, personlig utveckling samt ett starkt 
studentengagemang. 

I 
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• Utbildningen ska ge kunskaper och färdigheter som gör 

studenterna väl förberedda för arbetslivet och fortsatta 
studier i Sverige och utomlands. 

• Utbildningen ska ge kunskaper och färdigheter som gör 
studenterna eftertraktade på arbetsmarknaden. 

Vidare finns en definition av ingenjörsmässighet antagen av 
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 
[8] där det noteras att ingenjörsmässighet kännetecknas av 
förmågan till helhetssyn, dvs förmågan att se hur det tekniska 
problemet och dess lösning ingår i ett större system och utifrån 
det värdera och prioritera arbetsinsatser. Där står vidare att 
ingenjörsmässighet kännetecknas av att självständigt och i 
samarbete med andra kunna identifiera, formulera och dela 
upp problemställningar, och utifrån detta söka kunskap för att 
lösa komplexa tekniska problem [8]. 

Vi har inom ramen för kursen IT i samhället valt att 
använda en definition av kompetenser framtagen av Curtin 
University. Här definierar man följande professionella 
kompetenser, se FIG. 1:  

 

 
FIG. 1: Curtin Universitys definition av professionella kompetenser [9].  

B. Progression av professionell kompetens  
När man diskuterar begreppet progression av professionella 

kompetenser från ett pedagogiskt perspektiv är det bra att ha 
någon form av modell som kontextualiserar området. Det finns 
olika modeller som kan användas, en del betonar beteenden, 
en del fokuserar på den konceptuella strukturen av de idéer 
som ligger till grund för teorin, medan vissa ser på frågan ur 

ett utvecklingsperspektiv. 
En beteendevetenskaplig modell identifierar ett antal 

beteendemässiga dimensioner till professionell kompetens. I 
kontrast till detta tenderar strukturella modeller att fokusera på 
att identifiera de kognitiva komponenterna i förvärvet av 
professionell kompetens. Utvecklingsmodeller fokuserar på 
omvandlingsprocessen av en individs världsbild. Denna 
kategorisering är användbar ur ett taxonomiskt perspektiv, 
men i viss mån är differentiering något konstlad eftersom de 
alla anser delar av individuellt beteende och hur detta 
utvecklas när man överväger hur professionell kunskap är 
strukturerad och bearbetas. 

En för sammanhanget användbar strukturell modell över 
professionella kompetenser är följande som har sin 
utgångspunkt i Byrams modell över interkulturell kompetens 
[10], se FIG. 2.  

 

  
 

FIG. 2. Från ett strukturellt perspektiv kan professionella kompetenser 
definieras som bestående av byggstenarna kunskap, attityder och färdigheter.  

 
Enligt denna strukturella modell kan professionella 

kompetenser definieras som bestående av:  
• Kunskap om olika egenskaper associerade till 

kompetensen, sociala processer och "koder" relaterade till 
dessa processer.  

• Attityd som du har i termer av att vara open minded, 
nyfiken, och vara redo att relatera och omtolka. 

• Färdigheter bygger på kunskaper och attityder för att 
använda den professionella kompetensen i ett specifikt 
sammanhang. 

Man kan också utifrån modellen resonera i förvärvandet och 
utvecklandet av de två första byggstenarna, kunskaper och 
attityder, är en förutsättning för att utveckla den tredje, 
kompetens [10].  

En användbar utvecklingsmodell i sammanhanget är 
Dreyfus modell av generella färdigheter [11]. I modellen 
beskrivs fem nivåer för att karakterisera progression 
(nybörjare, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och 
expert) och modellen har senare utvidgats till att omfatta en 
sjätte nivå (mästerskap). Progression genom stadierna är 
enkelriktad och markeras genom att öka medvetenheten om 
läget, vilket ökar flexibiliteten i synsätt som bygger på 
medveten, analytisk bedömning av problem, och utvecklingen 
av ett helhetsperspektiv som gör för tilldelning av 
prioriteringar baserade på alltmer abstrakt beslutsprocesser. 
De högsta stadierna kännetecknas av användning av en intuitiv 
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förståelse av relevanta uppgifter och metoder som bygger på 
djupa, tyst kunskap i ämnet. Uppdelningen av lärandet i 
identifierbara etapper och den oåterkalleliga karaktären av en 
individs bana genom modellen är vanliga inslag i en 
lärandeprocess, men det finns också stora likheter i 
upplevelsen av individer som de går från novis till expert. 
Personerna i initialerna stadier av modellen finner typiskt sig i 
situationer med stora utmaningar utan tillgång till den typ av 
situationsanpassad kunskap som de mer erfarna personerna 
har. Att utveckla denna kunskap är avgörande för en individs 
utveckling, men är svårt att få igenom konventionella 
undervisningsmetoder. Nybörjare upplever ofta att problemen 
är illa strukturerad, och att uppgifterna som ges är 
ofullständiga eller oklara. I modellen så löser ofta individer på 
de mer avancerade nivåerna problemet genom intuitiva beslut 
baserade på en ansenlig mängd erfarenhet och betydande tyst 
kunskap. 

C. Open-Ended Group Projects och utveckling av 
kompetenser  
Stora projektkurser är en naturlig plats för studenter att 

utveckla professionella kompetenser, särskilt i de fall där 
projektet drivs som ett Open-Ended Group Project (OEGP) 
konceptet [12, 13]. OEGP bygger på en syn på lärande som 
liknar den som ligger till grund problembaserat lärande (PBL) 
[14, 15], Situerad cognition [16], Practice Fields [17] och 
Communities of Practice [18]. Idéer i OEGP är dessutom nära 
besläktade med idéer om användning av ostrukturerad 
problemlösning [19]. Detta diskuteras också i allmänhet hos 
exempelvis Rittel och Webber [20] som kallar dessa problem 
"elaka problem". Schön [21, 22] beskriver dessa typer av 
problem som tillhörande det sumpiga lågland där 
fördefinierade metoder och tekniker är oanvändbara i 
problemlösningsprocessen. Schön beskriver det så här:  

“high, hard ground where practitioners can make effective use of 
research-based theory and technique” as well as “swampy lowland 
where situations are confusing ‘messes’ incapable of technical 
solution” [21]. 

Dessa faktorer sammantaget gör öppna projektkurser 
speciellt lämpade som arenor för utvecklande av 
professionella kompetenser [23]. Kursen IT i samhället som 
presenteras nedan är baserad på konceptet OEGP. 

III. KOMPETENSUTVECKLING I KURSEN IT I SAMHÄLLET  
Kursen IT i samhället (Laxer et. al., 2009) är ett 

internationellt studentsamarbete mellan Uppsala Universitet 
och Rose-Hulman Institute of Technology. Kursen läses av 
studenter från främst IT-programmet, men har även deltagare 
från andra utbildningsprogram såsom 
civilingenjörsprogrammen i Teknisk fysik och System i teknik 
och samhälle och masterprogrammet i datavetenskap, samt 
även utbytesstudenter. Efter kursen ska studenten enligt 
kursplanen kunna visa en betydande teoretisk och praktisk 
kunskap om samspelet mellan teknik, användare och 
konstruktör baserat på relevanta kunskaper inom psykologi 
och systemkonstruktion samt erfarenhet av hur 
systemutvecklingsprojekt bedrivs i praktiken. Detta inbegriper 

kunskaper om, och erfarenhet av, arbete i projektform och 
med verkliga användare och kunna praktisera det i ett projekt 
med en extern uppdragsgivare. Studenten kan på ett 
konstruktivt sätt i en projektgrupp hantera ett komplext och 
mångfacetterat problem och presentera en lösning, både 
muntligt och skriftligt. Ett konkret projekt med verkliga 
användare löper som en röd tråd i kursen där t.ex. konstruktion 
av en prototyplösning för ett aktuellt problem belyses ur de 
olika momenten i kursen. 

Tidigare forskning inom ramen för kursen IT i samhället har 
haft ett fokus på studenterna i Uppsala och deras lärande. 
Dessa studier har resulterat i ett antal vetenskapliga 
publikationer, varav några återfinns i referenslistan [24-29].  

I kursen arbetar vi med studenternas kompetensutveckling 
utifrån constructive alignment [30, 31]. Vi inleder terminen 
med att studenterna får definiera och bestämma sina egna 
lärandemål vad gäller kompetensutveckling inom ramen för 
kursens projekt och kursplanerna. Dessa lärandemål baseras 
på en definition av kompetenser som vi genom ett samarbete 
med Curtin university tagit del av [9]. Dessa kompetenser 
presenterades kort i avsnittet relaterad teori. Studenterna 
författar sedan personliga lärandekontrakt baserade på tre 
delar. FIG. 3 och FIG. 4. nedan visar hur en student valt att 
skriva ett personligt lärkontrakt:  

1) Vilken kompetens har studenten valt att fokusera på? Hur definierar 
studenten kompetensen?  

2) På vilket sätt vill studenten arbeta med att bli bättre inom den valda 
kompetensen?  

3) Hur ska studenten (och lärarna) veta om studenten blivit bättre?  
 

 
 
FIG. 3: Exempel från hur en student valt att utforma sitt personliga 
lärkontrakt.  
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FIG. 4: Exempel på valda kompetenser i ett av studenternas personliga 
lärkontrakt.  

I början av terminen i samband med författandet av de 
personliga lärkontrakten träffar varje student en lärare under 
ett individuellt samtal där kontraktet diskuteras. Kontraktet 
följs sedan upp under kursen genom en skriftlig reflektion om 
progression, samt ytterligare ett personligt möte i slutet av 
terminen för att diskutera hur arbetet med kompetensen har 
gått.  Schön [21, 22] argumenterar för att det finns en direkt 
koppling mellan användningen av kritisk reflektion och 
framgångsrik professionell praxis. Reflektion, självvärdering 
och självbedömning är egenskaper som skiljer expertutövare 
från nybörjare och således bör utveckling av förmågan att 
reflektera över sin praxis vara en väsentlig del av några 
förberedelser för en professionell karriär. 

Vi har arbetat med kompetensutveckling på ovanstående 
sätt i två år, och vi kan konstatera att studenterna är ovana vid 
den här sortens arbete i sina kurser. Många studenter fokuserar 
på produkten i projektkurser, d.v.s. på systemet de bygger eller 
rapporten de skriver, istället för att fokusera på lärprocessen 
under kursen. Dessa resultat överensstämmer också med 
resultat presenterade av Wiggberg [1] 

Vi kan generellt konstatera att studenternas attityd till 
arbetet med professionella kompetenser varit mycket positivt, 
även om många också upplevt att det varit utmanande och 
svårt i vissa delar.  

Vi kan också konstatera att vi under de nio år som vi gett 
kursen varje år stöter på studenter som inte klarar av att 
tillgodose sig kursen. Orsakerna till detta kan vara många, 
varav några är tidspress från andra kurser, oförmåga till att 
jobba med komplexa problem samt en känsla av att inte kunna 
bidra till resultatet på ett konkret sätt. 

IV. KOMPETENSUTVECKLING INOM PROJEKTARBETE PÅ IT-
PROGRAMMET  

På IT-programmet finns det redan ett antal projektbaserade 
kurser och nedan beskrivs kort de vi identifierade utifrån en 
enkät utskickad till de som undervisade på kurserna under 
läsåret 2010/2011.  

A. Beskrivning av projektkurser 
Åk 1 
Introduktion till informationsteknologi, 10hp: 2hp 

grupparbete där de i grupper om sex, tre från ITP och tre från 
kandidatprogrammet i datavetenskap studerade studentprojekt 
i åk 4 och reflekterade över processen i sin egen grupp. 

Åk 2 
Processorienterad programmering, 15hp: 10hp 

projektarbete där sex studenter samarbetar i ett 
konstruktionsarbete. 

Åk 3 
Distribuerade system med projekt, 10hp: 5hp projektarbete 

där grupper om fyra-fem studenter, varav två från antingen 
Finland eller Kina, samarbetar i ett konkret 
konstruktionsprojekt. Inom projektet arbetar de också bl.a. 
med projektmetodik, tidrapportering och versionshantering av 
kod.  Här ingår även en del projektarbetsteori. 

Uppsatsmetodik, 5hp: 2hp instuderingsprojekt som 
redovisas skriftligt, muntligt och interaktivt. 

Självständigt arbete, 15hp: 11hp projektarbete där grupper 
om två-tre studenter självständigt definierar, formulerar och 
planerar ett projekt, arbetar med dess lösning, och rapporterar 
skriftligt, muntligt och interaktivt. 

Åk 4 
IT i samhället, 15hp: 15hp projektarbete där alla i kursen 

samarbetar i ett verkligt projekt tillsammans med ett antal 
amerikanska studenter. 

Realtidssystem, 10hp: 3hp projektarbete där två-tre 
studenter från ITP, masterprogrammet i datavetenskap och 
civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik arbetar med ett 
design och konstruktionsarbete. 

Storskalig programmering, 10hp: 7hp projektarbete där 
grupper om sex ITP och masterstudenter i datavetenskap 
samarbetar i ett självständigt design- och kodningsarbete. 

Programvaruteknik, 5hp: 5hp teorier för projektarbete. 
Säkra datorsystem II, 5hp: 2hp projektarbete där två-tre 

studenter specialstuderar ett område och redovisar skriftligt 
och muntligt. 

Åk 5 
Projekt IT, 30hp: 30hp där alla i kursen samarbetar kring ett 

konkret konstruktionsprojekt, som t.ex. deltagande i fotbolls-
VM för robotar. 
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B. Progression  
Det vi ser är att det finns en progression ifråga om 

breddning och i fallet interkulturell kompetens en uttalat 
medveten progressionskoppling mellan kurserna Introduktion 
till informationsteknologi, Distribuerade system med projekt 
och IT i samhället. Vi kan också konstatera att det finns en 
tydlig progressionskoppling mellan kurserna 
Programvaruteknik och Storskalig programmering i det att 
teori (kunskap) presenteras i den ena för att sedan användas i 
den andra (färdighet). Det vi också ser att det finns en 
otydlighet och oklarhet i fråga om progression i fråga om 
projektarbetsfärdighet.  

Progression i form av breddning och teori följt av praktik är 
för många naturlig och enklare att beskriva och hantera än en 
progression som handlar om fördjupning. 

Det är värt att notera att implementering av progression 
försvåras av att kurser på senare delen av programmet oftast 
samläses med andra utbildningsprogram. Det gör att 
användning av färdigheter från t.ex. kursen Självständigt 
arbete i åk 3 försvåras eftersom den kursen inte är tillgänglig 
för studenter i andra utbildningsprogram.  

V. DISKUSSION  
Vår erfarenhet har visat att eleverna uppvisar och upplever 

utvecklingen av de i lärkontrakten valda professionella 
kompetenserna. Detta framkom genom de individuella mötena 
samt i de reflektioner som studenterna gjorde. Vi kan genom 
dessa konstatera att byggstenen kunskap i den strukturella 
beskrivningen av professionella kompetenser (se avsnitt om 
progression av professionella kompetenser ovan) var den som 
studenterna kunde beskriva bäst.  

Vi kan också konstatera att modellen över progression som 
Dreyfus [11] beskriver ger en förklaring till varför vissa 
studenter i kursen känner sig enormt frustrerade och förvirrade 
i inledningen av kursen, då dessa enligt modellen befinner sig 
i stadiet “nybörjare” och saknar de professionella kompetenser 
som behövs för att ta sig an ett mångfacetterat och komplext 
problem.  

Vi har också sett att eleverna saknade erfarenhet och 
självförtroende att göra dessa reflektioner kring lärandemål 
inom professionella kompetenser. Det är troligt att detta beror 
på begränsad tidigare erfarenhet av reflektion i allmänhet, och 
att tidigare lärande har haft stort fokus på bedömning av 
tekniska och mätbara resultat. Detta tyder på att eleverna inte 
kommer att reflektera över utvecklingen av professionell 
kompetens om vi inte tvingar dem att göra det, och att 
eleverna inte sannolikt kommer att införliva reflektion som en 
del av sin pågående yrkesutövning i framtiden. Detta 
förstärker ytterligare bilden att studenter bör uppmuntras till 
att reflektera över och utveckla sina professionella 
kompetenser tidigt i deras utbildningsprogram. 

SÄRSKILT TACK TILL  
Vi vill särskilt tacka Uppsala universitets Tekniskt 

naturvetenskapligt fakultet samt Institutionen för 
informationsteknologi som genom finansiering av denna 

pedagogiska utveckling möjliggjort detta arbete.  
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