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Gerd Olsson,  byråd i rektör  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppföljning av Högskoleverkets ämnes- och programutvärderingar 
under 2002 
 
Under 2002 genomförde Högskoleverket utvärderingar avseende högskoleingenjörs-
utbildningarna, brandingenjörsutbildningen och dessutom kemiämnet vid Lunds universitet. 
Styrelsen vid Lunds tekniska högskola har uppmanats inkomma med en redogörelse för sin 
uppföljning av utvärderingarnas resultat och rekommendationer.  
 
Förutsättningarna för utvärderingarna samt bedömargruppens rekommendationer förutsätts 
kända och relateras inte här. Utbildningsnämnderna för högskoleingenjörsutbildningen resp 
brandingenjörsutbildningen har i bilagda skrivelser presenterat sin syn på den egna utvärde- 
ringen och redogjort för sina åtgärder. Kemiska institutionen har beretts tillfälle inkomma 
med motsvarande skrivelse; sådant yttrande har dock inte inkommit. Styrelsen vill utifrån sitt 
ledningsuppdrag komplettera nämndernas yttranden.  
 
Under 2002 genomförde Högskoleverket även utvärdering av utbildningarna i miljöteknik 
och miljövetenskap. LTHs erfarenheter av denna utvärdering efterfrågas inte av Kvalitetsrådet 
och behandlas därför inte här. 
 
Till skillnad mot de tidigare utvärderingarna av matematikämnet och av de datavetenskapliga 
utbildningarna har Högskoleverkets bedömargrupper denna gång fokuserat en aning mindre 
på organisatoriska och administrativa frågor och istället sökt genomföra utvärderingarna 
utifrån ett kvalitetsperspektiv.  
 
Utvärderingen av högskoleingenjörsutbildningarna 
Högskoleverkets rapport avseende utvärderingen av högskoleingenjörsutbildningen består av 
två delar. Del I innehåller Högskoleverkets beslut och reflektioner samt bedömargruppens 
rapport; del II innehåller lärosätesbeskrivningar samt bedömningar och rekommendationer 
för varje enskilt lärosäte.  
  
Utvärderingen av högskoleingenjörsutbildningarna har inte gjorts mot de mål som anges i 
Examensordningen i  Högskoleförordningen; heller inte mot den lokala examensordningen i 
form av ett utbildningsprograms utbildningsplan. Bedömargruppen har ställt upp en egen-
formulerad referensram som måttstock för sina bedömningar. Denna referensram tillkom  
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under utvärderingsprocessen och var inte känd för lärosätena, som fick vetskap om referens- 
ramen först i och med rapportens publicering. Uppställandet av referensramen är egentligen 
första försöket i landet att formulera en programstruktur som avspeglar begreppet ingenjörs- 
mässighet. För LTHs vidkommande är referensramens innehåll godtagbart utan större 
invändningar. Problemet är, som sagt, att referensramen inte ställdes upp direkt i utvärde- 
ringsprocessens inledningsskede. Vid utvärderingen av civilingenjörsprogrammen 2005 
kommer troligen en motsvarande referensram att formuleras.  
 
Utvärderingen av högskoleingenjörsutbildningarna var en mycket omfattande utvärdering; 
den största Högskoleverket genomfört dittills. Utvärderingen omfattade totalt ca 250 
utbildningar vid ca 25 högskoleorter.  
 
Inför upptaktsmötet i Stockholm i november 2001 hade viss dialog förts med den s k 
samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningarna om de frågeställningar som 
utvärderingen skulle behandla. Denna dialog till trots fick frågeställningarna i mallen för 
högskolornas självvärderingar alltför mycket prägel av ämnesutvärdering och inte program-
utvärdering; något som, enligt vår uppfattning, måste rättas till inför utvärderingen av 
civilingenjörsutbildningarna. Frågeformuleringarna avseende studiestatistik och andra data 
som begärs från högskolorna kan också de bearbetas ytterligare. Hittills har formuleringarna 
varit dåligt anpassade till de LADOK-system som står till högskolornas förfogande. 
 
Vid uppföljningsmötet nu i september 2003 bekräftades ovanstående reflektioner. Dessutom 
framkom också följande: 
Stor enighet rådde att den stora behållningen av utvärderingen var, för i stort sett samtliga 
lärosäten, den självvärdering som varje högskola hade gjort. Även om arbetsinsatsen 
betecknades som avsevärd, ansågs det i gemen att processen att genomföra självvärderingen 
var mödan värd. 
 
Flera lärosätesrepresentanter vittnade om den besvikelse man känt, när utkastet till lärosätes- 
beskrivningar kom och visade sig innehålla många sakfel och missuppfattningar. Dessutom 
innehöll lärosätesbeskrivningarna bedömningar. Huvuddelen av misstagen korrigerades på 
uppmaning av lärosätena, men rapportens trovärdighet hade då delvis gått förlorad. I 
diskussionen med representanterna för Högskoleverket framgick, att skribenterna hade varit 
fem till antalet. Dessa hade inte fått något gemensamt direktiv inför påbörjandet av sin 
gigantiska uppgift. De enskilda bedömarna hade i sin tur skrivit kommentarer, som de fem 
skribenterna utgick ifrån. Därvid hade den totala textmassan till del II av Högskoleverkets 
ledning befunnits alltför omfattande, varför direktiv utgick att lärosätesbeskrivningarna skulle 
kortas ner, i en del fall kortas ner betydligt. Bedömargruppen löste då sin uppgift så, att 
positiva omdömen generellt ströks och kvar fanns i huvudsak sådant som bedömargruppen 
uppfattade som negativt. De enskilda bedömarnas kommentarer gick f ö förlorade i processen. 
Allt detta sammantaget gör att del I av utvärderingsrapporten känns väl förankrad ute på 
lärosätena, medan del II inte väckt entusiasm. 
 
Platsbesöket i Helsingborg fungerade väl. Högskoleverkets representanter hade varit lyhörda 
för förslag på förändringar i det ursprungligen föreslagna programmet. 
 
Det finns flera goda exempel i rapportens del I, t ex uppläggningen av matematikkurserna vid 
Högskolan i Kalmar, vilket beskrivs på sid 14. 
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Utbildningsnämndens åtgärd 
Som framgår av den bilagda skrivelsen från utbildningsnämnden för högskoleingenjörsutbild-
ingarna arbetar nämnden med att förändra kursutbudet för multimediaprogrammet så, att 
programmet kommer att uppfylla referensramen. Ställningstagandet har varit, att multi- 
mediaprogrammet fortsatt ska vara en högskoleingenjörsutbildning. 
 
Utvärderingen av brandingenjörsutbildningen 
Brandingenjörsutbildningen är unik i Sverige och finns endast vid LTH. Högskoleverket hade 
problem att hitta sakkunniga bedömare, vilket i sin tur återverkade på planeringen av 
besöksdagen. I rapporten görs påståenden som programledning och studenter ställer sig något 
oförstående till. Även här uppfattades självvärderingen som den fas i utvärderingen som gav 
mest. 
 
Utbildningsnämndens åtgärd 
Utbildningsnämnden för brandingenjörsutbildningen har infört ett obligatoriskt självständigt 
arbete som avslutning på utbildningen för antagna fr o m hösten 2001; kursen VBR131 
”Brandtekniskt projektarbete”, 10 poäng, genomförs från och med höstterminen 2004 under 
former som starkt påminner om ett sedvanligt examensarbete. 
 
Bedömarrapportens rekommendation, att LTH skulle verka för att Högskoleförordningens 
mål för brandingenjörsutbildningen revideras, behandlas nedan under ’Områdesledningens 
åtgärder”. 
 
Utvärderingen av kemiämnet 
Utvärderingen av kemiämnet berörde endast i mindre utsträckning LTH, nämligen forskar-
utbildningen i grundläggande kemi på teknisk fakultet. Här kan den synpunkten framföras, 
att det i rapportens rekommendationer inte framgick att det endast var en avgränsad del av 
Kemiska institutionens verksamhet på teknisk fakultet som utvärderats. Detta ledde till vissa 
missförstånd t ex i media, men också internt inom universitetet. 
 
Områdesledningens åtgärder 
Kontakt har tagits med utbildningsdepartementet angående det pågående arbetet med 
examensordningen. Härvid har överenskommelse gjorts att LTHs styrelse under hösten 2003  
ska inkomma till departementet med förslag till ny formulering av examensmålen för brand- 
ingenjörsutbildningen. 
 
LTHs ledning har startat ett strukturerat samarbete med högskoleledningarna vid högsko-
lorna i Malmö och Kristianstad, vilket syftar till en bättre användning av resurserna. 
Arbetsgruppens utgångspunkt är, att de skånska högskolorna framöver ska samverka för att 
kunna skapa möjligheter inom rådande ramar. Troligen kommer t ex utbildningsplanerna för 
högskoleingenjörsutbildningarna att anpassas så, att studenterna efter ett eller två års studier 
ska kunna byta högskoleort inom länet utan att ”förlora poäng”. Målet för samarbetet är 
också att få fler ungdomar till teknikutbildningar i Skåne. 
 
Rekryteringssituationen föranledde LTHs styrelse att besluta att ingen antagning av nya 
studenter skulle göras inför höstterminen 2003 till högskoleingenjörsutbildningarna geomatik 
resp produktionsteknik. 
 
Kravet på obligatorisk icke-poänggivande praktik vid LTHs utbildningsprogram upphävdes 
med omedelbar verkan av styrelsen i november 2002. 
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Inom LTH är en gemensam metodik för kursutvärdering inom alla grundutbildningskurser 
under införande, CEQ, Course Experience Questionnaire. För närvarande genomförs 
informations- och utbildningsinsatser för alla LTH-lärarna i Lund. Efter utvärdering  av 
erfarenheterna av metoden vid LTH-utbildningarna i Lund, är det styrelsens intention att 
CEQ-metodiken ska införas också vid högskoleingenjörsutbildningarna (i Helsingborg). 
 
Forskningsanknytningen för utbildningarna i Helsingborg är på väg att förbättras, bl a via den 
verksamhet som finns genom de två LTH-professurer, vilka numera finns där. 
 
Slutligen - framöver 
LTHs inställning till utvärderingar är oförändrat positiv. Vi ser ett värde i att vår verksamhet 
utvärderas i konkurrens. Nästa utvärdering i Högskoleverkets sexårsuppdrag blir för LTHs del 
deltagande i utvärderingen av civilingenjörsprogrammen 2005. Förberedelserna har redan 
startat genom att målen för civilingenjörsutbildningen och LTHs uppfyllande av dessa mål 
diskuterats vid ett tvådagars-internat med deltagande av LTHs ledning och ordförandena i 
utbildningsnämnderna. LTH ha kontaktat Utvärderingsenheten och avtalat att enheten ska 
genomföra en omfattande ”studentbarometer” tidigt under 2004, bl a för att ge underlag för 
självvärderingen. Ett försök att formulera en referensram för civilingenjörsutbildningen 
kommer att göras. Inför utvärderingen kommer gemensamma policies att finnas för t ex 
examensarbeten. 
 
Utvärderingen av fysikämnet som Högskoleverket kommer att genomföra under 2004 
kommer efter överenskommelse mellan verket, LTH och Fysiska institutionen att omfatta 
enbart fysikverksamheten på Naturvetenskaplig fakultet. Fysikverksamheten på teknisk 
fakultet, inbegripet forskarutbildningen, kommer att behandlas i samband med utvärderingen 
av teknisk fysikutbildningen 2005. 
 
 
Beslut att avge detta yttrande har fattats av undertecknad, rektor efter föredragning av 
byrådirektör Gerd Olsson i närvaro av kanslichef Per Göran Nilsson. 
 
 
 
 
 
Gunilla Jönson 
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