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Inledning 

Matematisk modellering och statistik kan i många situationer bidra till ökad förståelse och bättre 

beslutsunderlag. Detta görs genom att delar av den omvärld man är intresserad av omformuleras till en 

matematisk modell. Genom att beskriva verkliga problem i termer av matematik kan matematiska verktyg och 

metoder sedan användas för att systematiskt analysera vitt skilda system och frågeställningar. Samtidigt ställer 

denna typ av matematiskt tänkande och problemformulering höga krav på studenternas matematiska förmåga. 

På kurser med inslag av matematisk modellering kan därför en del studenter ha svårt att tillgodogöra sig och 

förstå abstrakta matematiska modeller och dess kopplingar till den omvärld som modellerna avser att beskriva. 

Problemet kan vara extra utmanande på kurser och med studentgrupper som saknar djupare erfarenhet eller 

intresse av matematiska studier. 

 

Kursen Statistik med inriktning mot logistik ges under andra årskursen inom Civilekonomprogrammet med 

inriktning mot handel och logistik vid Handelshögskolan vid Umeå universitet och syftar till att de blivande 

ekonomerna ska bekanta sig med matematiska modeller och verktyg som underlag för beslutsfattande. En 

pedagogisk utmaning i kursen är att många av de modeller och verktyg som ingår i kursmaterialet är på en 

förhållandevis hög matematisk nivå medan det stora flertalet av de studenter som läser kursen tidigare endast 

kommit i kontakt med matematik på universitetsnivå inom grundläggande kurser i statistik och nationalekonomi. 

Detta gör att många studenter ägnar sig åt ytinlärning och mönstermatchning av matematiska formler snarare 

än att skapa en djupare förståelse för de bakomliggande sambanden som modellerna avser beskriva. 

 

I ett försök att möta detta har författarna utvecklat och utvärderat rollspels- och gestaltningsövningar som ett 

sätt att ge studenter på kursen ökad förståelse och kompletterande möjligheter till djupinlärning. Övningarna 

bidrar med ett studentaktivt inslag i undervisningen i ett ämne som vanligtvis präglas av mera traditionella 

undervisningsmetoder. 

 

Projektets syfte och frågeställningar 
Syftet med PUNKTUM-projektet var att utveckla, genomföra och utvärdera rollspels- och gestaltningsövningar 

för att hjälpa studenter att förstå avancerade matematiska modeller och metoder. Tanken var att genom 

rollspels- och gestaltningsövningar bidra med ett studentaktivt inslag i undervisningen i ett ämne som vanligtvis 

präglats av mera traditionella undervisningsmetoder med föreläsningar och räknestugor. Frågan som ställdes i 

projektet var om och hur dessa typer av övningar kan hjälpa studenter att förstå matematiska modeller och 

metoder på ett djupare sätt jämfört med mer traditionell undervisning? Hur ska rollspels- och gestaltnings-

övningar utformas för att åskådliggöra matematik och matematisk modellering? 

 

Projektmål 
Målet med projektet var att utveckla rollspelsmoment i köteori i kursen Statistik med inriktning mot logistik. 

Projektets mål är att: 

• Skapa och planera rollspelsövningar i kursen Statistik med inriktning mot logistik. 

• Genomföra och utvärdera rollspelen. 

• Dokumentera rollspelsövningarna och sammanfatta erhållna kunskaper om möjligheter och 

utmaningar vid användandet av rollspel som verktyg för matematikundervisning.  

• Sprida resultatet dels inom institutionen och dels genom en skriftlig slutrapport och ett 

konferensbidrag. 
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Genomförande 

Matematik är ett kraftfullt språk och verktyg för att uttrycka och analysera logiska idéer och resonemang på ett 

konsistent sätt. Samtidigt ställer användningen av matematiska modeller stora krav på studenternas förmåga till 

matematiskt och logiskt tänkande vilket är en utmaning vid lärarens utformande av undervisningen. Detta gäller 

speciellt i kurser med studenter som inte är tränade att tänka ”matematiskt”. Problematiken är återkommande 

och ytterst relevant i alla ämnen och program som innehåller inslag av matematiska modeller och statistiska 

analyser. 

 

Matematisk modellering innebär att en del av verkligheten tolkas och beskrivs med matematiska formler där 

relationer omkodas till logiska samband. Med hjälp av matematiska beräkningar kan man sedan utnyttja dessa 

logiska samband för att dra nya slutsatser. De matematiska slutsatserna i den matematiska modellen kan 

slutligen avkodas till slutsatser om verkligheten, se Figur 1. Eftersom validiteten och generaliserbarheten hos 

slutsatserna starkt påverkas av hur kodning och avkodning går till är det viktigt att kunna förhålla sig till denna 

process på ett medvetet och kritiskt sätt. 

 

 
Figur 1: Illustration av principerna bakom matematisk modellering. 

 

Utan tillräckliga kunskaper i matematik finns en risk att de matematiska modeller och logiska resonemang som 

ingår i kursmoment blir oåtkomliga och svåra att begripa. Istället för att tjäna som underlag till en djupare 

förståelse finns en risk att de matematiska inslagen förvandlas till en formelanvändning och mönstermatching 

som saknar djupare mening. Detta gör att studenter kan ha svårt att abstrahera vad som skall in i modellen, vad 

som kommer ut från modellen, vad som händer i modellen och vilka slutsatser man kan dra från det som 

modellen visar. Det vill säga, hur resultat från en modell ska avkodas till slutsatser om det som modellen avser 

att studera. 

 

När kopplingen mellan den matematiska modellen och verkligheten blir otydlig försvåras studenternas 

inlärningsprocess. Dessutom minskar möjligheten att se modellens begränsningar och kunna förhålla sig till hur 

resultat från modellen hänger ihop med verkligheten. I slutändan riskerar studenterna endast kunna identifiera 

indata i standardformulerade texter och sätta in siffrorna i på förhand givna matematiska formler istället för att 

erhålla en djupare förståelse för de bakomliggande samband och idéer som de matematiska modellerna ämnar 

beskriva. Lärandet hamnar på de tidiga stegen i Blooms taxonomi istället för på de senare (Anderson och 

Krathwohl, 2001; Thompson, 2008). Den kunskap som studenterna tar med sig riskerar därför att vara flyktig och 

inte användbar i verkliga situationer där problemformuleringar och modeller inte exakt följer de mönster som 

används i kursen (Donovan och Bransford, 2005; Hiebert, et al, 1997). 
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Kursen Statistik med inriktning mot logistik ges under andra årskursen inom Civilekonomprogrammet med 

inriktning mot handel och logistik och syftar till att de blivande ekonomerna ska bekanta sig med matematiska 

modeller och verktyg som underlag för beslutsfattande. En svårighet med kursen är att många av de modeller 

och verktyg som ingår i kursmaterialet har en hög matematisk nivå. Detta gör att många studenter ägnar sig åt 

ytinlärning och mönstermatchning av matematiska formler snarare än att skapa en djupare förståelse för de 

bakomliggande sambanden. 

 

I projektet har vi utvecklat och utvärderat rollspels- och gestaltningsövningar som ett sätt att ge studenter på 

kursen ökad förståelse och kompletterande möjligheter till djupinlärning. Rollspelen bidrar med ett studentaktivt 

inslag i undervisningen i ett ämne som vanligtvis präglas av mera traditionella undervisningsmetoder. Rollspelen 

har genomförts i kursmomentet som behandlar köteori. Köteori omfattar en samling matematiska modeller som 

beskriver matematiska egenskaper hos olika typer av köer. Genom rollspel kan flera olika situationer och 

frågeställningar undersökas på ett mer konkret sätt som annars inte varit möjligt genom traditionella 

undervisning. Varför uppkommer köer? Är en snabb kö bättre än flera långsamma köer, och i så fall på vilket 

sätt? Vad är skillnaden mellan att ha separata köer till varje kassa eller en gemensam kö till alla kassor? Vad 

händer om människor anländer till ett kösystem i snabbare takt än de betjänas? Varför blir kösystemet inte tomt 

även om kunder betjänas snabbare än de anländer? 

 

Genom rollspelsövningar åskådliggörs egenskaper hos olika matematiska modeller och hur man med hjälp av 

matematiska modeller kan besvara ovanstående frågeställningar. I övningarna spelar studenterna kunder och 

kassabiträden i olika kösituationer. Kundernas ankomster och den tid det tar för kassabiträdena att betjäna 

kunder modelleras med tärningar. Under rollspelet dokumenterar studenterna utvecklingen i kösystemet för att 

efter övningen kunna beräkna olika nyckeltal. Dessa beräknade nyckeltal jämförs sedan med motsvarande 

nyckeltal från teoretiska modeller under en reflektionssession. Inspiration för upplägget har vi bland annat 

hämtat från Kolbs idéer om lärande genom upplevelser och erfarenheter (Kolb, 2014). Genom att studenterna 

aktivt får vara med och uppleva olika kösituationer underlättas förståelsen av samspelet mellan modell och 

verklighet. 

 

Rollspelsövningarna har genomförts, utvärderats och utvecklats under flera kursomgångar. Resultatet har 

presenterats vid en pedagogisk konferens och kommer publiceras i en vetenskaplig tidskrift. 
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Resultat 

Med hjälp av PUNKTUM-projektet har rollspelsövningarna utvecklats under ett flertal kurstillfällen från en enkel 

övningsuppgift till en större uppgift med förberedelseuppgifter före övningen och en avslutande reflektions-

session efter övningen. I den senaste omgången såg upplägget på övningen ut som följer: 

 

Beskrivning av rollspelsövningen 
Rollspelsövningen är uppdelad i fyra steg: 

1. Planeringssession med datainsamlingsplan 

2. Rollspels- och gestaltningsövning 

3. Empiriska skattningar av nyckeltal 

4. Teoretiska beräkningar av nyckeltal och jämförelse med empiriska resultat 

Aktiviteterna genomförs vid flera olika tillfällen under loppet av två veckor parallellt med traditionella 

föreläsningar och räkneövningar. 

 

Steg 1) Planeringssession med datainsamlingsplan 
I detta steg sätter studenterna samman en datainsamlingsplan för empirisk uppskattning av nyckeltal i ett 

kösystem. Inför detta steg har studenterna väldigt lite förkunskap om kösystem. Det studenterna hittills har 

kommit i kontakt med är grunden för kösystem och att det finns nyckeltal som kan karakterisera köer såsom t.ex. 

genomsnittlig tid i kö och genomsnittlig kölängd. Uppgiften är att utifrån en beskrivning av den kommande 

övningen ta fram till en datainsamling plan som leder fram till data för att uppskatta nyckeltalen. 

Huvuduppgifterna här består i av att bestämma vilken data som skall samlas in och hur den skall samlas. 

 

Frågor studenterna har att ta ställning till är bland annat: 

 Vem antecknar 

 När antecknas detta 

 Hur antecknas detta 

 Hur skall nyckeltalen uppskattas genom de data som samlas in  

 

Steg 1 genomförs gruppvis. Före Rollspels- och gestaltningsövning i steg 2 samlas samtliga grupper och diskuterar 

gemensamt fram en datainsamlingsplan för den kommande övningen. Det finns flera möjliga sätt och det är inte 

viktigt hur det görs utan att studenterna får diskutera igenom hur det lämpligen kan göras. När gestaltningen 

genomförs finns en plan som alla studenter arbetar efter. 

 

Syftet med datainsamlingsplanen är att studenterna skall fundera igenom dels hur gestaltningsövningen går till 

sådan grad att de kan bestämma vilken data som är lämpligt att samla in och hur. Detta gör också att studenterna 

är bekanta med övningen innan den genomförs. Datainsamlingsplanen är också ett sätt att koppla rollspels- och 

gestaltningsövningen till de teoretiska begreppen. 

 

Steg 2) Rollspels- och gestaltningsövning 
I övningen simuleras olika kösystem med hjälp av studenterna. I övningarna spelar studenterna kunder, kassa-

biträden och sekreterare i olika kösituationer. För att förenkla kösituationerna delas tiden i kösystemen in i 

diskreta tidssteg. Varje tidssteg börjar med att studenterna slår tärningar för att avgöra vad som ska hända under 

tidsteget och utför sedan motsvarande handling. Möjliga händelser som kan realiseras är till exempel att en kund 

betjänas klart lämnar butiken eller att det kommer in en ny kund i kösystemet. När dessa händelser är utförda 

börjar nästa tidssteg. Tidsstegen leds av en gestaltningsledare (t.ex. läraren) som koordinerar tidsstegens olika 

delar och ser till att gestaltningen genomförs i lagom takt så att samtliga deltagare hinner genomföra sina 

tärningsslag, handlingar och anteckna eventuella händelser i datainsamlingsplanen. 
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I Figur 2 beskrivs hur gestaltningsövningen går till. Sexsidiga tärningar används för att simulera ankomster och 

betjäningar. 

 

 
Figur 2: Schematisk bild över rollspels- och gestaltningsövningen för tre kösystem. I stadens centrum finns tre stycken butiker 
A, B och C. I butikerna A och C finns det en kassa och i butiken B finns det två kassor med en gemensam kö. Utanför butiken 
finns en stor mängd folk som köar för att komma in i butikerna. I början av tidssteget slår den första personen i kön utanför 
butikerna en tärning. Om tärningen visar ett eller två går personen in i butik A, vid en trea eller fyra butik B och vid en femma 
eller sexa butik C. Samtidigt står personer i butikernas kassor och betjänas. I början av varje tidssteg slår kassabiträdet i varje 
butik en tärning. Om tärningen i butik A visar ett, två eller tre har kunden betjänats färdigt och får gå ut ur butiken. På 
motsvarande sätt har en kund i butik B betjänats färdigt om tärningen i kassan kunden står i visar en etta eller tvåa och en 
kund i butik C vid enbart en etta. Olika regler och sannolikheter för betjäning och ankomst gör att köerna får olika egenskaper. 
När en student har gått igenom kösystemet antecknar denna vad som hänt och återgår därefter till torget. 

Beroende på hur studenterna utformat datainsamlingsplanen kan det även finnas studenter med uppgift att 

notera händelser i kösystemet. Antalet studenter i klassen bestämmer hur många butiker som kan gestaltas och 

vilka regler som ska gälla för ankomster och betjäningar. Övningen kan antingen avslutas om samtliga studenter 

fastnar i kösystemet (torget är tomt) eller efter ett bestämt antal tidssteg. Efter avslutad övning samlar läraren 

in allt dataunderlag som producerats och kopierar upp den till alla grupper för behandling under nästkommande 

övningstillfälle (steg 3). 

 

Syftet med övningen är att sänka abstraktionsnivån på teorin och de teoretiska begrepp som ingår i kursen 

genom att dessa får en tydlig koppling till faktiska kösituationer. Det faktum att studenterna står i kö samtidigt 

som de mäter och tänker på vad som faktiskt händer i kön gör att kopplingen mellan teori och verklighet blir 

tydligare. Det är lättare att genomföra teoretiska resonemang och komplicerade beräkningar om man bättre 

förstår och kan abstrahera vad man räknar på. Ett argument är även att deltagande i gestaltningen tillsammans 

med en reflektion över denna ger en bättre minnesbild av företeelsen jämfört med om den bara behandlats 

teoretiskt. 
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Steg 3) Empiriska skattningar av nyckeltal 
I detta steg skattas nyckeltalen empiriskt med hjälp av insamlad data från övningen. Vid denna session sitter 

studenterna i grupper och genomför de beräkningar av nyckeltalen som bestämdes i datainsamlingsplanen. En 

del grupper får justera sina beräkningar om deras datainsamlingsplan skiljer sig från den som genomfördes under 

övningen. För kortare körningar av övningen (färre tidssteg) kommer de empiriska uppskattningarna av 

nyckeltalen att ha stor variation och lite bias beroende på stoppkriterium. Data från rollspelsövningen kan därför 

kompletteras med data från en datorsimulering med samma förutsättningar. 

 

Syftet med steg 3 är att ytterligare befästa teorin med gestaltningen. Frågor som aktualiseras och tänks igenom 

är: Får vi fram det vi observerade under gestaltningen? Vad betyder de objekt vi empiriskt uppskattar? Kan vi 

knyta detta till vad vi upplevde under gestaltningen? 

 

Steg 4) Teoretiska beräkningar av nyckeltal och jämförelse med empiriska resultat 
Studenterna beräknar nyckeltalen teoretiskt med hjälp av randvillkoren (reglerna för tärningskasten) för 

övningen samt jämför och diskuterar skillnader mellan de teoretiska och de empiriska nyckeltalen. Denna 

avslutande reflektionssession genomförs i slutet av köteorimomentet när studenterna har läst, räknat och 

bekantat som mer med teorin för kösystem. 

  

Syftet med steg 4 är ytterligare knyta ihop erfarenheter från rollspels- och gestaltningsövningen med de 

teoretiska beräkningar som är väsentliga inom köteori. Övningen används som bas för teoretiska exempel och 

beräkningar och ger konkreta erfarenheter att ”hänga upp” teoretiska begrepp på. Tanken är att om man kan 

räkna på de enkla köer som gestaltas och kan koppla teorin till gestaltningen så är steget litet till att sedan göra 

beräkningar på kösystem som avviker något från de som behandlades i övningen.  De ingående komponenterna 

i kösystem har abstraheras genom gestaltningen och kopplats till teorin. Teorin blir därigenom mer lättillgänglig. 

 

Utvärdering av övningen över flera kursomgångar 
Gestaltningen har utvärderats utvecklats under ett flertal kurstillfällen. I de först omgångar genomfördes enbart 

en mindre utvecklad motsvarighet till steg 2, det vill säga en rollspels- och gestaltningsövning med ett antal 

kösystem men utan datainsamlingsplanen i steg 1 och efterföljande analys- och reflektionssessioner i steg 3 och 

4. Studenterna upplevde visserligen att det var en kul grej men många uppgav att de hellre haft en vanlig 

traditionell föreläsning alternativt räkneövning. Lärarna på kursen hade ett liknande intryck där endast delar av 

studentgruppen tog till sig innehållet i övningen. En slutsats från det första övningstillfället var att övningen 

behövde utvecklas för på bättre sätt komplettera den mera traditionella undervisningen kursen i övrigt består 

av. Vid senare tillbaka reflektioner så är det uppenbart att övningen inte fungerade som det var tänkt. 

Studenterna saknade förstärkta kopplingar mellan gestaltningen som återspeglar verkligheten och teorin. Det 

som saknades var själva kärnan i gestaltningsverktygets styrka, att minska abstraktionsnivån för de teoretiska 

begrepp som behandlas. Det som behövs för att denna abstraktionsnivå skall sjunka är tydliga kopplingar mellan 

gestaltningen och teorin. 

 

I senare kursomgångar har övningen utökats med de inledande och avslutande reflektions- och analysstegen 

(steg 1, steg 3 och steg 4).  Första gången övningen genomfördes efter att reflektionsstegen införts utfördes alla 

stegen i relativ snabb tidsföljd under de efterföljande dagarna. Övningen genomfördes även efter det att 

studenterna gått igenom teorin på föreläsningar och räknat övningsuppgifter vid lärarledda räkneövningar. I 

denna kursomgång var studenterna till största del positiva och ansåg att de ur ett lärosynvinkel föredrog 

övningen framför traditionell undervisning. 

 

Övningarna flöt på utan större problem. Dock insåg vi lärare under tillbakareflektionen i samband med 

övningarna att rollspelet framförallt användes för att befästa teori som studenterna redan hade behandlat och 

arbetat med i föregående teoriföreläsningar och räkneövningar. Det var inget nytt stoff som behandlades för 

första gången under gestaltningsstegen utan endast en repetition av redan behandlat material. Trots att 

studenterna var nöjda med övningen så upplevde vi lärare att vi inte uppnådde vad vi vill med övningen. Vi 

repeterade och befäste kunskap djupare med hjälp av övningen men det var kunskap som studenterna i hög 
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utsträckning redan var bekanta med. Det vi egentligen ville med rollspels- och gestaltningsövningarna var att ha 

den som hjälp när nya teoretiska koncept och idéer införs. 

 

Därför ändrade vi till kommande kursomgång var i kursmomentet övningen låg. Istället för sist i kursmomentet 

placerades de första tre stegen i övningen i början av kursmomentet. Steg 1 genomfördes i samband med att 

studenterna introducerades för köteori med fokus på definitioner av begrepp och nyckeltal. Efter denna 

inledning genomfördes själva rollspels- och gestaltningsövningen (steg 2) och de empiriska beräkningarna av 

nyckeltalen (steg 3) kort efter det. Först därefter kom teoriföreläsningar och räkneövningar som avslutades med 

steg 4 där studenterna fick räkna fram teoretiska nyckeltal och jämföra med de skattningar de tidigare fått fram 

i steg 3. 

 

Studenternas upplevelse av förändringen var delad. Ungefär hälften uppskattade övningen och ansåg att det var 

en pedagogisk vinst med den eftersom den gav insikter, förenklade och förankrade teorin på ett sätt som var 

mer effektivt jämfört med mer traditionella föreläsningar.  Lärarnas uppfattning var att vi nu flyttade den 

frustration och osäkerhet som ofta uppstår när nytt material presenteras till rollspels- och gestaltningsövningen 

istället för till föreläsningarna och räkneövningarna. Resultat från examinationen indikerar att studenternas 

genomsnittliga kunskapsnivå var ungefär lika hög den kursomgång som övningen genomfördes i slutet (när teorin 

redan var behandlad) som den kursomgång som övning genomfördes i början (före teoriföreläsningarna och 

räkneövningarna). 

 

En svårighet vid utvärderingen av rollspelsövningen är att eftersom kursen enbart går en gång per år saknas en 

tydlig jämförelsegrupp. Ur ett kvantitativt utvärderingsperspektiv vore ett kontrollerat experiment där klassen 

delas in i en testgrupp som genomför rollspelsövningen och jämförelsegrupp som istället får traditionell 

undervisning på samma material att föredra. Detta är dock svårt att genomföra med nuvarande studentunderlag. 

Vi kommer istället att jämföra utvärderingar och tentamensresultat mot tidigare kursomgångar. Jämförelsen 

försvåras av att studentgrupperna, tentamen och utvärderingsfrågorna skiljer sig åt.  

 

Vid jämförelse av tentamensresultat över tid ser vi att resultatet på momentet förbättrats efter det att steg 1, 

steg 3 och steg 4 lagts till övningen. Underlaget är dock för litet för att kunna säga något om vad ökningen beror 

på. Resultatet indikerar dock att studenternas kunskapsnivå vid examinationen i alla fall inte försämrats efter 

införandet av rollspels- och gestaltningsövningen. 

 

Då det främsta mätinstrumentet av studenternas kunskapsnivå är resultat på enskilda tentamensfrågor är det 

svårt att mäta i vilken grad övningen bidrar till att ge studenterna en djupare förståelse för kursinnehållet. Detta 

gäller speciellt då tentamensfrågorna kommer att skilja sig åt mellan olika tentamenstillfällen och kursomgångar. 

Kvantitativa analyser av tentamensresultat och studentnöjdhet har därför kompletteras med kvalitativa 

intervjuer med utvalda studenter. I samband med PUNKTUM-projektet har övningen också utvärderats av en 

extern utvärderare med en fokusgrupp med slumpvis utvalda studenter. 
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Processen/lärdomar 

En viktig lärdom från övningarna är att det framförallt är den efterföljande reflektionen och analysen av övningen 

som är av betydelse för studenternas djupare förståelse. Deltagande i rollspelet ger en bild och upplevelse av 

händelseförloppen i olika kösituationer och skapar en referensram och ett verktyg att tänka med. Men det är 

den efterföljande reflektionen och analysen som länkar ihop upplevelserna med de matematiska modellerna och 

på så sett ökar förståelse för hela teoribildningen. 

 

Att endast införa en rollspels- och gestaltningsövning för övningens skull ger nödvändigtvis inte studenterna ett 

mervärde ur ett undervisningsperspektiv. En slutsats från projektet är däremot att en väl integrerad och 

genomtänkt rollspelsövning både kan sänka abstraktionsnivån för olika matematiska begrepp och genom att 

knyta an till den matematiska teorin vara positivt ur inlärningssynpunkt. En erfarenhet från projektet är därför 

att rollspels- och gestaltningsövningar vid undervisning av matematiska modeller både kräver goda förberedelser 

och tid till reflektion och analys efter själva rollspelet. Rollspelet är en viktig del för att koppla verkligheten till 

teorin. Rollspelet ger en erfarenhet av det fenomen som modelleras och hur olika faktorer påverkar dess 

egenskaper. Denna erfarenhet behöver sedan knytas till kursinnehållet och de matematiska formlerna genom 

analys och reflektion. Utan aktiv analys och reflektion finns en stor risk att de vunna erfarenheterna faller bort. 

 

Spridning och framtiden 

Erfarenheter och slutsatser från utvecklingen och genomförandet av rollspelsövningen har spridits genom ett 

konferensbidrag på Universitetspedagogiska konferensen 2017, Umeå universitet. Erfarenheter från övningen 

har också diskuterats internt på Enheten för Statistik och vid Institutionen för Matematik och matematisk 

statistik. Om tillfälle ges kommer också resultatet att spridas vid seminarier vid andra institution. Intresserade 

läsare uppmanas därför ta kontakt med artikelförfattarna för vidare information. 

 

Resultatet och lärdomar från utvecklingen, genomförandet och utvärderingen av rollspels- och 

gestaltningsövningen kommer publiceras i en vetenskaplig pedagogisk tidskrift där lärdomar från detta projekt 

lyfts till en större publik. Lärarna på kursen kommer också fortsätta att förbättra och utveckla rollspelsövningen 

i samband med framtida kursomgångar. Om tillfälle och möjlighet uppstår ser vi inget hinder att liknande 

övningar införs i andra kurser av liknande karaktär.   
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