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INGENJÖRSPROFESSIONALISM

kompetenser och förmågor för 
lyckade studier och framgångsrika ingenjörer
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Examen 2027
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Vad är en ingenjör? 4
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Vilka kompetenser behöver en 

framgångsrik ingenjör?

Problemlösare
Möjlighetsskapare
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Hard skills

Programmering

Reglerteknik
Java

signalbehandling

C++

HTML5 

Logik

Datastrukturer

.Net

Linux
UNIX 

C#

JQuery
Lösningsorienterad

ansvarstagande

prestigelös

Kommunikation

lagspelare 
Initiativförmåga 

Självgående

Förmåga till samspel 
med andra

drivkraft

struktur

XML

C

Självständighet

Empati

MoQvaQonStresshantering

Matematik

Algoritmer

Soft skills

Elektronik 

Flask
Artificiell intelligens

Datorgrafik

Data och programstrukturer
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ingenjörsprofessionalism?

8

Professionella ingenjörer
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q Personlig effek9vitet
q Personlig utveckling 
q Social kompetens 
q Ingenjörens yrkesroll 

Ingenjörsprofessionalism
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Technical skills usually 
get a person hired. But 
the lack of soft skills is 
what usually gets them 
fired.

Steve Coscia

“

“
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För Google räcker det inte att hitta
duktiga personer. Man vill också ha
personer med rätt inställning.
Om man vill ha ett jobb på Google gäller
det att visa intresse för teknik genom att
vara en som sticker ut i skolan vad gäller
resultat, men också att visa prov på
nyfikenhet och nytänkande genom att göra
saker som inte ”normala” människor runt
om kring dig skulle ens komma på tanken
att göra eller lägga tid på.
Visa prov på ledarskap, entreprenörskap
och att du vågar ta risker, men visa också
prov på ödmjukhet och etik.
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h"ps://www.google.co.uk/about/careers/lifeatgoogle/hiringprocess/
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http://macworld.idg.se/2.1038/1.668912/jobb-apple-karriar/sida/2/apples-alla-olika-delar
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Software Engineering
Mjukvaruutvecklare är hjärnorna bakom
elegansen i Mac OS och IOS. Utan utvecklare
skulle vi inte ha de revolutionerande system vi har 
idag med program som Facetime och Safari.
För att lyckas som utvecklare på Apple måste du 
både jobba bra i grupp och vara motiverad på
egen hand, smart och ambitiös. 
Det ingår alldeles för många olika inriktningar för
att räkna upp här, men du behöver vara duktig på
olika programmeringsspråk, versionshantering och
ofta djupa kunskaper inom ett visst begränsat
specialområde som gpu-programmering eller
nätverkstekniker.

19

VERKTYG
nödvändiga under 

studierna & i yrkesrollen

20
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Self regulation

Mo:va:on

Social skills

EQ 
emotionell intelligens
förmågan att hantera sig 
själv och förmågan att 
hantera relationer till 
andra. 

4
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Information om
kursen

22

Ingenjörsprofessionalism

22

Ingenjörsprofessionalism

§ Obligatorisk för D och U

§ Årskurs 1-3

§ 6 högskolepoäng (6 delar)

§ 1hp/termin

§ 4 områden med specialteman

23

23

Programmål för D & U

§ Matema:ska, naturvetenskapliga och
teknikvetenskapliga kunskaper

§ Individuella och yrkesmässiga färdigheter och
förhållningssä?

§ Förmåga a? arbeta i grupp och kommunicera

§ Planering, utveckling, realisering och driC av
tekniska system med hänsyn :ll affärsmässiga och
samhälleliga krav

24

24
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Individuella färdigheter och förhållningssä5

En D-ingenjör/mjukvaruingenjör visar
initiativförmåga och har förmåga till ett
självständigt, kreativt och kritiskt tänkande. 
Detta innefattar också självkännedom samt
förmåga och vilja till personlig utveckling och
livslångt lärande. D-
ingenjören/Mjukvaruingenjören har också
förmåga att planera sin tid och sina resurser.

25

25

Professionella färdigheter och förhållningssäM

D-ingenjören/Mjukvaruingenjören
kännetecknas av ansvarstagande, pålitlighet
och professionellt uppträdande. Detta
innefattar även att vara medveten i sin 
karriärplanering och hålla sig informerad om
professionens utveckling. 

26

26

A< arbeta i grupp

Studenten ska ha kunskap om vilka olika roller som finns
i en projektgrupp, hur dessa roller samverkar, vad som
kännetecknar en ”effektiv” grupp och därigenom
förmåga att sätta samman olika roller på ett
ändamålsenligt sätt. Genom att ha deltagit i flertalet
större grupp-projekt är D/U-ingenjören förberedd att
agera i olika grupproller och efter viss yrkeserfarenhet
framförallt växa i projektledarrollen eller andra
ansvarsfyllda roller. D-ingenjören/Mjukvaruingenjören
har även en god grund för att kunna initiera, planera, 
leda och utvärdera tekniska utvecklingsprojekt. 

27

27

Att kommunicera

En D-ingenjör/Mjukvaruingenjör har goda
färdigheter i muntlig och skriftlig
kommunikation. Detta innebär att kunna
presentera resultatet av tekniskt
utvecklingsarbete på ett strukturerat sätt och
med relevanta tekniska hjälpmedel i såväl tal
som skrift. 

28

28

Kursmål
§ planera, prioritera, utföra arbetsuppgifter inom stipulerad tid och 

reflektera över egna arbetsuppgifter 

§ reflektera över sina egna färdigheter och förhållningssätt

§ reflektera över sin utbildning och sitt eget lärande

§ strukturera och presentera information både muntligt och skriftligt

§ kommunicera med andra i roller som kollega, adept, coach och 
mentor

§ reflektera över vad som leder till effektivt teamarbete samt egna 
insatser i samspel med andra

§ reflektera över ingenjörens yrkesroll

§ analysera etiska aspekter i mjukvaruutveckling och i organisationer

§ reflektera över ett helhetsperspektiv på en framgångsrik 
affärsverksamhet 29

29

30

Delkurs 1 – HT 
TDDD70

30
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Examination

betyg i varje delkurs

31

3 4 5

31

§ Combitech - ett företag inom Saab koncernen
§ Ett av Sveriges största konsultföretag
§ Lång erfarenhet ifrån utveckling av både unga talanger och erfarna ingenjörer. 

32

Etablering med stöd från industri

32

§ Forskarskolan yrkeskunnande och teknologi, KTH

§ Skapa en reflekterande praxis

33

Dialogseminariemetoden

33

34

Praktisk kunskap

Lärande

Reflek:on

HandlingErfarenhet

34

Dialogseminariemetoden – Hur?

Högläsning – individuell reflektion

Kollektiv dialog – kollektiv reflektion

35

Förberedelser

Genomförande

UppgiYer – erfarenhet & reflekQon
Läsa/lyssna/Q]a – individuell reflekQon
Skriva – individuell reflekQon

35

36

Ca 11 studenter: ÅK 1, 2, 3
Lärarmentor

Obligatorisk

Dialogseminarier = Examinationstillfälle 

Specialteman

36
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Bra texter
egna reflektioner kring

§ egna erfarenheter
som triggas

§ erfarenheter du har
tagit till dig av andra

37

37

Bra 
texter

exempel

38

resonemnag

leverera inga slutsatser!

38

Aseel	Berglund,	augusti	2016	

Reflektionsmodellen	 är	 ett	 hjälpmedel	 för	 dig	 att	 utveckla	 din	 reflekterande	
förmåga.	Du	sätter	ord	på	tankar,	känslor	och	handlingar	genom	skrivandet	och	
då	 kan	 också	 nya	 tankar	 och	 ny	 kunskap	 utvecklas.	 För	 djupare	 analys	 och	
generella	slutsatser:			

• Beskriv	 orsaker	 och	 konsekvenser	 -	 Beskriv	 samband	mellan	 händelser	
genom	att	förklara	i	flera	led	och	resonera	kring	dem	ur	olika	perspektiv.	

• Jämför	 genom	 att	 identifiera	 likheter	 och	 skillnader	 samt	 fördelar	 och	
nackdelar.		

• Undersök	 bakomliggande	 orsaker,	 resonera	 kring	 alternativa	
lösningar/sätt	 och	 identifiera	 vilka	 konsekvenser	 lösningarna/sätten	
skulle	kunna	få.				

• Var	konkret	och	exemplifiera	gärna	från	andra	sammanhang.		
	
Exempel	på	ord	att	använda	i	reflektionen	genom	att	beskriva	olika	perspektiv:	

• Gör	tillägg:	även,	sist	men	inte	minst,	ytterligare,	dessutom,	inte	bara	…	
utan	också.	

• Gör	jämförelse/hitta	motsättning:	jämfört	med,	på	samma	sätt	som,	i	
likhet	med,	fördelarna,	nackdelarna,	en	skillnad	är.	

• Förtydligande	genom	exemplifiering:	exempelvis,	som	ett	exempel	på,	till	
exempel	(t.ex.),	exempelvis	bland	annat	(bl.a.)	

• Orsak:	därför,	detta	beror	på,	orsaken	är,	på	grund	av,	beroende	på,	en	
förklaring	till	detta,	anledningen	är.	

• Följd/slutsats:	som	en	följd	av,	följaktligen,	därför	resultatet	blir,	vilket	
leder	till,	effekten	blir.	

• Medgivande:	givetvis,	självklart,	förstås.		
• Allmänna	samband:	i	fråga	om,	när	det	gäller,	i	samband	med,	med	

hänsyn	till,	i	detta	sammanhang.	
	
Tänk	på	att:	

• Texten	till	dialogseminariet	ska	inte	vara	i	punktform.		
• Det	 räcker	 inte	 att	 kortfattat	 svara	 på	 varje	 fråga	 i	 stegen	 i	 Gibbs	

modellen.		
• Gibbs	 stegen	 ska	 inte	 synas	 i	 den	 text	 som	 du	 tar	 med	 dig	 till	

dialogseminariet	

Referenser	
• Gibbs	 G	 (1988)	 Learning	 by	 doing:	 a	 guide	 to	 teaching	 and	 learning	

methods.	Cheltenham:	The	Geography	Discipline	Network.	
• Hatton,	 S.	 &	 Smith,	 D.	 (1995).	 Reflection	 in	 teacher	 education:	 towards	

definition	 and	 implementation.	 Teaching	 &	 Teacher	 Education,	 Vol.	 11,	
No.	1,	pp.33-49.	

• Piaget,	J.	(1982).	Barnets	själsliga	utveckling.	Stockholm:	Liber.	
• Tveiten,	 S.	 (2010).	 Yrkesmässig	handledning	 -	mer	 än	ord.	 (3e	upplaga)	

Lund:	Studentlitteratur.	
	

Läs!
Om reflektionstext
till dialogseminariet

39

Aseel	Berglund,	augusti	2016	

Om	reflektionstexten	till	dialogseminariet	

Vad	är	en	reflektion?	
Reflektion	 är	 ett	medel	 för	 att	 utveckla	 den	 egna	 professionen,	 ett	 verktyg	 för	
kompetensutvecklingen.	Reflektion	är	bryggan	mellan	tidigare	erfarenheter	och	
viljan	 att	 utveckla	 dessa.	 Genom	 en	 medveten	 reflektion	 kan	 erfarenheter,	
händelser	och	upplevelser	utvecklas	till	lärdomar	och	bli	en	del	av	din	kunskap.		
	
När	 vi	 uppmärksammar	 våra	 tankar,	 känslor	 och	 handlingar	 ökar	 vi	 vår	
medvetenhet.	 När	 vi	 reflekterar	 tar	 vi	 första	 steget	 till	 utveckling.	 Genom	
reflektionen	 kan	 vi	 se	 samband	mellan	 orsak	 och	 verkan.	 Genom	 reflektionen	
kan	vi	 få	 insikter	om	våra	egna	attityder	och	värderingar	(Tveiten	2010).	På	så	
sätt	kan	vi	påverka	hur	vi	handlar	och	inför	nödvändiga	förändringar.	
	
När	vi	delar	med	oss	av	våra	egna	reflektioner	bidrar	vi	till	lärandet	både	om	oss	
själva	 och	 om	 andra.	 	 I	 kursen	 kommer	 du	 att	 reflektera	 på	 olika	 sätt	 och	 alla	
kommer	att	dela	med	sig	av	egna	reflektioner:		

• Inför	 dialogseminariet	 kommer	 du	 att	 skriva	 en	 reflektionstext.	 Genom	
skrivandet	 sätter	 du	 ord	 på	 tankar,	 känslor	 och	 handlingar.	 Du	 tänker	
också	kritiskt	och	till	din	hjälp	finns	det	ett	antal	frågeställningar	som	du	
ska	utgå	 ifrån.	 Innan	du	skriver	 texten	kommer	du	att	 läsa	 texter,	 se	ett	
antal	videoklipp	och	genomföra	en	uppgift.	Dessa	aktiviteter	kommer	att	
väcka	tankar,	känslor	och	reaktioner	hos	dig	som	du	vara	lyhörd	för	och	
utgå	ifrån	de	när	du	reflekterar.	

• Under	dialogseminariet	 kommer	du	 att	 reflektera	 genom	dialog	med	de	
andra	 i	 din	 grupp.	Du	 reflekterar	 också	 genom	aktivt	 lyssnande	 dels	 på	
vad	 de	 andra	 verkligen	 säger	 och	 på	 dina	 egna	 tankar	 och	 känslor.	 Det	
handlar	 om	 att	 vara	 mottaglig	 både	 för	 den	 inre	 dialogen	 (dina	 egna	
tankar	och	reflektioner)	och	den	yttre	(samtalet	med	andra).	

	
Piaget	(1982)	beskriver	fyra	olika	steg	i	en	reflekterande	process:	

1. Repetition	 -	 Att	 repetera	 innebär	 att	 gå	 igenom	 det	 som	 har	 hänt	 eller	
sagts.	 Repetition	 görs	 genom	 att	 återge	 skeenden,	 händelser	 eller	
agerande	som	är	ditt	eller	andras	i	en	specifik	situation.	Att	repetera	leder	
till	genomgång	av	det	som	skett.	När	du	läser	texter	eller	ser	videoklippen	
i	kursen	kan	dessa	påminna	dig	om	dina	egna	erfarenheter.	

2. Refererande	-	Att	referera	innebär	att	du	återger,	berättar,	beskriver	vilka	
händelser	eller	ageranden	som	är	ditt	eller	andras	i	en	specifik	situation	
och	 sammanfattar	 det	 viktigaste	 utan	 att	 värdera	 det.	 När	 du	 skriver	
texterna	 till	 dialogseminariet	 kommer	 du	 att	 referera	 till	 specifika	
erfarenheter.	

3. Recension	-	Att	recensera	innebär	att	du	kritisk	granskar	eller	utvärderar	
en	specifik	händelse	eller	skeende	när	du	går	igenom	den.	Genomgången	
leder	oftast	till	att	du	ger	omdömen	om	huruvida	något	är	bra	eller	dåligt,	
acceptabelt	eller	oacceptabelt.	Många	har	tränat	en	hel	del	i	att	recensera.	
Recension	i	dialogseminariemetodiken	begränsar	dialogen	och	därför	ska	
inte	användas.	

Aseel	Berglund,	augusti	2016	

4. Reflektion	 -	 Att	 reflektera	 innefattar	 att	 tänka	 efter,	 fundera	 noga,	
begrunda,	spekulera,	överväga	över	hur	du	förhåller	dig	över	olika	frågor	
eller	händelser	och	vad	det	betyder	för	dig.	En	medveten	reflektion	leder	
till	 nya	 insikter	 och	 självkännedom	 som	 kan	 leda	 till	 förändringar.	
Reflektion	 handlar	 om	 en	 inre	 dialog	 och	 leder	 till	 fortsatt	 lärande.	
Reflektion	är	centralt	i	dialogseminariemetodiken.	

	
Enligt	Hatton	och	Smith	(1995)	kan	reflektionen	vara	en	inre	reflektiv	dialog	eller	
en	kritisk	reflektion:	

• En	inre	reflektiv	dialog	 innefattar	att	undersöka	bakomliggande	orsaker,	
resonera	 kring	 alternativa	 lösningar	 och	 identifiera	 vilka	 konsekvenser	
lösningarna	skulle	kunna	få.	

• En	 kritisk	 reflektion	 är	 en	 djupare	 reflektion	 som	 tar	 hänsyn	 till	 ett	
bredare	perspektiv	genom	att	 fundera	över	effekten	av	ditt	agerande	på	
andra	 personer,	 eller	 ur	 ett	 samhällsperspektiv.	 I	 den	 kritiska	
reflektionen	funderar	du	på	frågan	i	ett	lite	större	sammanhang	genom	att	
anta	 ett	 grupp-	 eller	 till	 och	 med	 ett	 samhällsperspektiv	 i	 stället	 för	
individperspektivet.	

Gibbs	Reflektionsmodell	
Att	skriva	reflekterande	texter	kan	vara	något	av	en	utmaning	i	början.	Texterna	
är	ofta,	åtminstone	 inledningsvis,	beskrivande	snarare	än	reflekterande.	För	att	
kunna	 utveckla	 förmågan	 att	 reflektera	 och	 skriva	 reflekterande	 texter	 behövs	
det	 stöd	 på	 vägen.	 Att	 utgå	 ifrån	 det	 som	 beskrivs	 ovan	 av	 Piaget	 (1982)	 och	
Hatton	 och	 Smith	 (1995)	 kan	 vara	 en	 utmaning	 när	 man	 inte	 är	 van	 vid	 att	
reflektera.	 En	 form	 av	 stöd	 är	 Gibbs	 reflektionsmodell	 med	 genomtänkta	 och	
välformulerade	frågeställningar	som	uppmuntrar	till	fördjupad	reflektion.		
	
Gibbs	 reflektionsmodell	 utgörs	 av	 sex	 steg	där	det	 är	 tänkt	 att	 systematiskt	 gå	
igenom	steg	för	steg.	För	varje	skrivuppgift	till	dialogseminarierna	finns	det	för	
varje	steg	ett	antal	 frågeställningar	som	är	 ingångar	till	ämnet	som	behandlas	 i	
dialogseminariet.		
	

	
Figur	1:	Gibbs	reflektionsmodell	

1.	Beskrivning	
Vad	hände?	

2.	Känslor,	tankar,	reak5oner	
Vad	kände	du?	
Vad	tänkte	du?	
Hur	agerade	du?	

3.	Värdering	
Vad	var	posi5vt?	
Vad	var	nega5vt?	

4.	Analys	
Vad	kan	du	lära	dig	av	de7a?	

5.	Generella	slutsatser	
Vad	kan	man	ta	med	sig	i	allmänhet?	

6.	Personliga	handlingsplaner	
Om	det	hände	igen,	vad	skulle	du	göra	då?	

39

Förhållningsregler för dialogseminarierna

§ Det som sägs i rummet stannar kvar i rummet

§ Respektera olika tolkningar och oenighet

§ Lyssna aktivt på varandra

§ Det finns inget rätt eller fel – erfarenheter bygger på 
upplevelser och kan inte ifrågesättas

§ Vi ska INTE komma fram till någon slutsats eller snabbt
hitta svar på svåra frågor

40

40

Lärarmentorer
13. Svjetlana Pantic Dragisic, IEI

14. Mark Vesterbacka, ISY

15. Inger Erlander Klein, ISY

16. Jacob Wikner, ISY

17. Jörgen Ahlberg, ISY, Visage 
Technologies AB , Termisk
Systemteknik i Sverige AB

18. Eric Henziger, Sectra

19. Sonia Sangari, Ericsson

20. Hanna Ekstam Ahlberg, Fujitsu

21. Lanzén Niklas, Combitech

22. Samka Nyberg

23. Hanna Müller, IDA

24. Therese Öberg, Combitech

25. Jan Sjunnesson
41

1. Ahmed Rezine, IDA

2. Anders Fröberg, IDA 

3. Aseel Berglund, IDA 

4. Eva Ragnemalm, IDA

5. Fredrik Heintz, IDA

6. Jody Foo, IDA

7. Kristian Sandahl, IDA

8. Mikael Asplund,  IDA

9. Ola Leifler, IDA

10. Peter Dalenius, IDA

11. Eva Blomqvist, IDA

12. David Rule, MAI

41

Lärarmentoren

42

Lärarmentor

§ lärare, studierektor, utbildningsansvarig, 
yrkesverksam

§ Särskilt intresse för studneter & 
utbildningarna

§ Vill förbäMra utbildningarna & kurserna

§ Stöd för er

§ Ni kan vara ärliga!

42
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Lärarmentoren i dialogseminarierna

§ Hålla dialogen “på spåret”

§ Att alla kommer till tals

§ Undvika debatter, inget rätt eller fel

§ Hålla tider (ca 15 min/student inklusive
högläsning och dialog)

43

43

44

Delkurs 1 – HT 
TDDD70

44

45
https://d-sektionen.se/alumnportratt-simon-lindblad/?fbclid=IwAR1g0zRZsSDHTdkusBoeXelrkrX69fzQUxREqzYDlG6Nko_7hBvCOmedNbM

45

46
https://d-sektionen.se/alumnportratt-simon-lindblad/?fbclid=IwAR1g0zRZsSDHTdkusBoeXelrkrX69fzQUxREqzYDlG6Nko_7hBvCOmedNbM

Vilken var din favoritkurs under 
studietiden?

Svårt att säga. Ett litet urval: 
Formella språk och automatateori, 
sannolikhetslära och statistik, text 
mining samt maskininlärning.

En kurs som jag uppskattat mycket 
i efterhand, men inte 
nödvändigtvis såg lika mycket 
nytta av när jag tog den är 
ingenjörsproffesionalism. Att ta till 
sig det som den kursen behandlar 
tycker jag verkligen kan bli 
skillnaden mellan en bra och 
medioker ingenjör (att kunna lösa 
svåra problem och arbeta effektivt 
är en bra kombo).

46

47
https://d-sektionen.se/alumnportratt-simon-lindblad/?fbclid=IwAR1g0zRZsSDHTdkusBoeXelrkrX69fzQUxREqzYDlG6Nko_7hBvCOmedNbM

Vilken var din favoritkurs under 
studieQden?

Svårt a] säga. E] litet urval: 
Formella språk och automatateori, 
sannolikhetslära och staQsQk, text 
mining samt maskininlärning.

En kurs som jag uppskattat mycket 
i efterhand, men inte 
nödvändigtvis såg lika mycket 
nytta av när jag tog den är 
ingenjörsproffesionalism. Att ta till 
sig det som den kursen behandlar 
tycker jag verkligen kan bli 
skillnaden mellan en bra och 
medioker ingenjör (att kunna lösa 
svåra problem och arbeta effektivt 
är en bra kombo).
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Frågor?
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