
Examples of Active Student Participation at Uppsala University 

WHAT Studenter som tar upp saknade perspektiv, Den Reflekterande Ingenjören  
 

INSTITUTION / 
FACULTY 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten  
 
 

WHICH 
STUDENTS 

PARTICIPATE 

Ett fåtal frivilliga ingenjörsstudenter med ett starkt intresse för hållbarhet, 
etik m.m. Ett mål är att studenter från så många olika ingenjörsutbildningar 
som möjligt skall vara representerade. 
 
 

CONTACT 
PERSON(S) 

Anna Bergentz, anna_bergentz@hotmail.com  
 
 

DESCRIPTION Vi vill, som namnet antyder, få ingenjörsstudenter att reflektera över teman 
som vi tycker saknas i deras utbildningar. Dessa teman inkluderar de tre 
benen inom begreppet hållbarhet: miljö, ekonomi och sociala värden, men 
även etik och andra ämnen som våra medlemmar vill lyfta för att på så sätt få 
ingenjörsstudenter att inse att inte endast hårda fakta är essentiella för dem i 
deras arbetsliv. För att uppnå detta genomför vi intressanta föreläsningar, 
seminarier och andra event som vi anser gynna våra mål. Vi arbetar även 
med påtryckningar mot den tekniska fakulteten för att dessa frågor skall nå 
ut till så många som möjligt. 
 

PURPOSE / 
BACKGROUND 

Vår värld står idag inför stora utmaningar. Många människor har valt att 
engagera sig inom diverse organisationer för att bidra till en värld som vi 
med stolthet kan lämna över till efterkommande generationer. Det fanns 
dock bland DRI:s grundare en frustration över att ingenjörer, trots bred 
kunskapsbas, i en allt för liten grad deltog i förändringsarbetet. Vi ansåg att 
våra utbildningar inte lyfte ”mjukare” frågor utan endast fokuserade på 
konkret teknisk vetenskap. Vårt mål blev därför att väcka studenternas 
intresse för dessa ämnen så att de genom aktiv studentpåverkan ska kunna 
ställa egna krav på universitet. Utöver att lära ingenjörer att räkna matte så 
behöver utbildningen även lär dem att reflektera.  
 

PROS • Betydelsen av att dessa ämnen lyfts fram 
• Den positiva feedbacken som deltagare av våra events uttryckt 
• Det givande arbetet detta har inneburit för våra medlemmar 

 
 
 



	

CONS / 
CHALLENGES 

• Att få tiden att räcka till och värva medlemmar som är beredda att 
lägga ned denna tid för att upprätthålla en kontinuitet i arbetet. 

• Att nå ut till alla olika ingenjörsutbildningar 
• Att få in bidrag som täcker utgifterna kring våra events och 

fortfarande vara oberoende 
• Att hålla en röd tråd genom vårt arbete och samtidigt ha ett 

varierande utbud som lockar många 
 

  


