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Det finns flera goda skäl för den högre utbildningen att samarbeta med det 
omgivande samhället eftersom att det kan stärka både undervisningen och 
lärarna. Vi har utvecklat ett nytt kandidatprogram inom CDIO-initiativet 
(http://www.cdio.org/). Några av syftena med det nya utbildningsprogrammet,  
som baserades på ett tidigare program som funnits vid lärosätet i nästan 20 år, 
var dels att få en tydligare koppling till näringslivet, dels en bättre integrering med 
institutionens IT-inriktning. En stor förändring var ett ökat fokus på mer konkreta 
läraktiviteter som förmedlade praktiska färdigheter samtidigt som teoretiska 
kunskaper integrerades i en realistisk kontext. Som en konsekvens av dessa  
förändringar behövde även lärarna revidera sin läraridentitet som varit starkt 
kopplad till det tidigare programmet. För att underlätta omställningen tog vi hjälp 
av erfarna praktiker vid ett större teknikkonsultföretag inom användbarhetsfrågor 
för att erhålla en större förståelse och inblick i hur de arbetar med, och tänker 
kring, de färdigheter och kompetenser som våra studenter förväntas uppvisa i  
yrkeslivet. 
 
Bidraget syftar till att inspirera andra lärare att våga ta steget och att försöka 
identifiera hur väl utbildningen och den egna lärarkompetensen står sig i 
jämförelse näringslivets krav. Att samarbeta med företag kan ge möjlighet att 
identifiera delar av erfarenheter och ”tysta kunskap” som rutinerade  
praktiker besitter och inkludera dessa i undervisningen så att den också kommer 
till nytta för studenterna.  
 
Den initiala idén var att lärarna skulle ”praoa” på företaget men det visade sig 
medföra praktiska och logistiska hinder. Istället genomförde praktikerna två 
heldags-workshops som delvis motsvarade det kunskapsutbyte och erfarenheter 
som ”lärarpraon” skulle bidra till. Sex programlärare deltog i den första 
workshopen och fem stycken i den andra. Aktiviteterna bestod främst av 
föredragningar av praktikerna med efterföljande diskussion och frågestund. 
Delområden som togs upp var företagets arbetssätt, metoder, verktyg, typer av 
uppdrag, etc. En session fokuserade särskilt på interaktion och hantering av 
kunder i projekt. Dessutom hade praktikerna konstruerat ett rollspel som skulle 
efterlikna ett typiskt uppdrag och de olika situationer man kan hamna i.  
 
Förväntningarna var att lärarna skulle få ökad insikt i hur användbarhetsarbete 
bedrivs i praktiken och få tillgång till faktiska fall där lärarna kunde diskutera 
dessa exempel direkt med erfarna yrkesverksamma.  
En annan förväntning var att utbytet skulle leda till ökad motivation hos lärarna 
genom att få en större insikt i avnämarnas krav, vilket även skulle resultera i en 
ökad studiemotivation hos studenterna genom tillgång till mer realistiska fall i 



undervisningen och en tydligare läraridentitet kopplad till det nya  programmet. Vi 
har tyvärr inga mätbara resultat att visa upp gällande studentmotivation och  
läraridentitet, men konkreta resultat är att flera undervisningsmoment är en direkt 
följd av information om projekthantering och kundrelationer som kom fram under 
workshoparna.  
 
Läraridentiteten stärktes genom tydliggörandet över att det nya programmet 
innehållsmässigt passar väl med de arbetsuppgifter som studenterna förväntas 
uppvisa i yrkeslivet. Likaså att lärarnas egna kunskaper och färdigheter är 
relevanta och tillräckliga. Avslutningsvis vill vi poängtera är den snabba  
kunskapsutvecklingen i samhället kräver ett kontinuerligt utbyte mellan akademi 
och näringsliv för att vara aktuell. 
 


