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Xerox Alto 1973 (46 år sedan)
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Vilka problem kommer framtidens ingenjörer 
behöva lösa?



  



  



  



  



  



  

Data analysis and 
blockchain can help us 
to alleviate poverty

Kevin O’Brien 
CTO of Kiva

Non-profit organization
Microcredits
>1M loans
98% repayment rate



  

Vad krävs?
● Djup förståelse för tekniska system (matematik, 

datavetenskap, systemteknik)

● Breda kompetenser för ett framtida arbetsliv (ledarskap, 
etik, juridik, hållbarhet, mångfald och genus)

● Samarbets- och kommunikationsförmåga



  

Civilingenjör i informationsteknologi



  

Civilingenjör i informationsteknologi

IT 2025!
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Civilingenjör
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Master of Science
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Matematik



17

Problemlösning
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Problembaserat Lärande (PBL)
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Datavetenskap
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Icke-tekniska ämnen



Del 2: Introduktion till PBL



Hur fungerar lärande?
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PBL, hur gör man?
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PBL i praktiken
● Självstyrd inlärning!

● Utgå från målen (exvis kursmålen)

● Fundera över:
– Vart skall jag nå?
– Var står jag nu?
– Vari består skillnaden?

● Gör det i grupp!
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Basgruppen

● Ni kommer delats in i grupper med 7-8 personer

● En handledare

● Samma grupp hela terminen
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Basgruppsmöten
● Probleminriktade eller färdiga problem

● Två möten per vecka, 2*45 minuter vardera 

● Obligatoriskt!

● Varje möte: 
– avsluta föregående vinjett, utvärdera lärande och problemlösning (30-45 min)
– starta ny vinjett, utvärdera gruppen (20-45 min).
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Vinjetter

● Vägen genom kursen

● Olika former möjliga: text, bild, film, övning

● Öppna eller riktade



29

Exempelvinjett från 
objektorienterad programmering
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Exempelvinjett från 
elektromagnetism
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Exempelvinjett från reglerteknik
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Cirkeln
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Utvärdera
● Enda sättet att förbättra

● Lärandet och problemarbetet
– Vad fungerar bra, hur kan vi förbättra?

● Samarbetet
– Kan vara svårt
– Var specifik
– Dröj inte för länge
– Utgå från “jag-perspektiv”
– Måste gå att göra något åt
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Individuella basgruppsundelag (IBU)
● Redovisning av det egna arbetet

– Till övriga I gruppen
– För examination

● Görs tillgänglig för övriga I gruppen kvällen innan

● Mer information:

 https://www.ida.liu.se/edu/ugrad/info/it/terminer/t1.sv.shtml
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Gruppkontrakt
● Ni är beroende av varandra!

● Basgruppsarbetet måste fungera för
– Ert lärande
– Examination

● Gruppkontrakt kan underlätta
– Skapa bra samarbetsklimat
– Slippa tråkiga diskussioner

● Ni bestämmer
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Förslag på saker att ha i 
gruppkontrakt

● Att komma i tid

● Att komma förberedd
– Vad innebär det?

● Lyssna på varandra, låta alla komma till tals

● Ordförande och sekreterarroll
– När ska protokoll komma?
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Lite studieteknik
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Tänk på
● Hitta din motivation

● Studera strukturerat

● Studera effektivt

● Utnyttja resurserna
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Att kolla när kursen startar
● Kursmål

● Examinationsmoment
– Deadlines
– Omfattning

● Resurser
– Schemalagt: föreläsningar, lektioner, labbar
– Information: kurslitteratur, biblioteket, online-resurser, handledare
– Basgruppsarbete, vinjetter
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Kurslitteratur
● Stor mängd tillgänglig

● Lär er söka och sovra

● Utnyttja biblioteket

● “Slow learning”
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Första terminen

● Terminsansvarig Ola Leifler

● Kurser:
– TDDD39: Perspektiv på informationsteknologi 8hp. 
– TDDC77: Objektorienterad programmering 8hp. 
– TDDC75: Diskreta strukturer 8hp.
– TATA79: Inledande matematisk analys 6hp.
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