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Rektors rapport – maj 2005 
Sedan förra styrelsemötet i februari 2005 kan följande aktiviteter redovisas. 

LTH – externt 
DeLabinvigning 
Universitetet stöder ett initiativ för stöd till småföretag i Landskronaområdet. Rektor har valts 
in i styrelsen. 
 
Färs och Frosta 
Vice Rektor Per W delade ut stipendier under Guldnatten istället för rektor. 
 
IDEON dagen 
Rektor deltog i avslutningen av IDEON-dagen. 

IVA 
IVA har initierat ett projekt om framtidens universitet. Rektor deltar i diskussionerna runt 
finansieringen. 
 
Livsmedelsakademien 
Rektor har deltagit i akademiens styrelsemöte. 

Processindustrin och produktion 
IVAs arbeten om produktion i Sverige följs upp under våren och sommaren  med genomgång 
av processindustrin. En rapport ska finnas färdig till den 4 oktober. Rektor deltar med 
högskolornas perspektiv. 
 
Skånska rikdagsledamöter 
LTH har haft besök av skånska rikdagsledamöter, som fick presentation av och diskussion 
runt grundutbildning och forskning.  

SP 
Rektor har besökt SP i Borås för att se vilka resurser som finns att tillgå inom olika områden. 

Sparbanken Finn 
Rektor har deltagit i företagsmöte och visning på Sparbanken Finn.   
 
SRI 
Invest in Sweden AB har arrangerat ett möte mellan Företag och LTH i Lund. SRI (Stanford 
Research Institute International) har eventuellt intresse att etablera sig i Sverige.  
 
Trelleborg 
Rektor deltog i Trelleborgs 100-årsjubileum. 
 
Venture Cup 
Rektor deltog i prisutdelningen 
 
Vinnova 
Rektor har deltagit i ordinarie styrelsemöten. 
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LTH – internt 

Budgetuppföljningar 
Rektorskontoret har fortsatt arbetet med budgetuppföljningar för att LTH ska möta kraven på 
en budget i balans 2005.  
 
CeLit 
Rektor har deltagit i CeLits styrelsemöten och inledande frukosprogram om logistiksatsningar 
i Helsingborg. 
 
SAB 
Rektor deltog i ett inledande möte och middag med Lund University Scientific Advisory 
Board. 
 
SP Workshop 
Rektor har hållit en workshop för att identifiera eventuellt samarbete mellan LTH och SP. 
 
SSF 
Rektor har använt en hel del tid för att klargöra LTHs  och Lus support av de SSF-
ansökningar som lämnats in. 
 
U21 
International Engineering deans har besökt LU/LTH tre dagar för diskussion och utbyte av 
idéer inom grundutbildning och forskning. 
 

Fram till nästa styrelsemöte 
Struktur och organisation enligt SLTHs oktoberbeslut bereds vidare. En visions- och 
strategidag ordnas i juni.  
 
Lund 2005-05-16 
Gunilla Jönson 
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Viktigare beslut fattade under 2005 av rektor vid Lunds tekniska 
högskola. 
 
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare 
information kontakta Christina Holm tel 046/222 7190) 
 
Datum Diarienummer Ärende 
2005-01-10 LTH F61 2/05 Utseende av biträdande prefekt vid 

Designvetenskaper – Mats Johnsson 
 

2005-01-10 LTH F61 3/05 Utseende av prefekt vid 
Designvetenskaper – Gerd Johansson 
 

2005-02-03 LTH F61 202/05 Utseende av prefekt vid Byggvetenskaper 
– Göran Sandberg 
 

2005-02-23 LTH F61 247/05 Utseende av ställföreträdande prefekt vid 
Byggvetenskaper – Mats Persson 
 

2005-03-21 LTH F62 388/05 Uppdrag som ansvarig inom 
verksamhetsprogrammet Gemstone  - 
Sven Åberg 
 

2005-04-01 LTH A1 465/05 Skrivelse från Scania CV AB, AB Volvo, 
Saab Powertrain, Volvo Cars, LTH, 
Chalmers och KTH till Energimyndig-
heten ang ett nationellt kompetens-
centrum inom området Förbrännings-
motorer 
 

2005-04-18 LTH B7 503/05 Ingvar Kampradstipendiet 2005  
 

2005-05-04 LTH Ä1 484/05 Remissyttrande: Remittering av förslag 
till lag om skyldighet att tillhandahålla 
förnybara fordonsbränslen samt 
inbjudan till remissmöte den 29/4 2005 
kl 10.00 
 



 
 
 
 
  

________________________________________________________________________________________________ 
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2005-05-11 I H9 5110/04 Remissyttrande: Remiss avseende Lunds 
doktorandkårs anmälan till Lunds 
universitets rektor i ärende om 
doktorand vid LTH som begär 
kompensation för omfattande 
institutionstjänstgöring, samt brister vad 
gäller individuella studieplaner 
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Styrelsebeslut den 26 maj 2005 avseende pedagogisk kompetensutveckling 
för LTHs anställda samt pedagogiska stödfunktioner. 
 
Inom LTH växer det fram en betydande pedagogisk kompetens inom lärarkåren. Den 
har inte bara sina rötter i högskolepedagogisk teori och lärarens erfarenhet, utan vilar i 
allt högre grad på ett aktivt forskande förhållningssätt till undervisning och lärande. 
LTH ser nu en allt större potential i denna utveckling. De nätverk som utvecklas tack 
vare LTHs pedagogiska utbildningar, inspirationskonferensen och den pedagogiska 
akademin blir allt mer stabila och fruktbara. 
 
Sammantaget har LTH ca 430 lärare (professorer, lektorer, adjunkter), samt 70 
forskarassistenter och 500 doktorander. Av respektive kategori är 2/3 verksamma inom 
GU.  Högt räknat har lärarna vid LTH i genomsnitt 2 veckors högskolepedagogisk 
utbildning. Vid LTH har sedan tidigt 90-tal över 1000 lärare och doktorander deltagit 
i kurser om minst 1 vecka. Över 200 lärare har mer än 5 veckors högskolepedagogisk 
utbildning.  
 
Universitetets mål  
Enligt beslut i universitetsstyrelsen är ett mål ”att alla lärare skall ha genomgått 
högskolepedagogisk utbildning om minst 10 veckor”.  Dessutom skall undervisande 
doktorander genomgå 2 veckors utbildning. 
 
Man kan konstatera att den nuvarande utbildningsverksamheten inom Genombrottet 
klarar att hantera utbildningen av doktorander samt av nyanställda lärare. Däremot 
kan inte nuvarande verksamhet fylla det utbildningsbehov som finns hos redan tidigare 
anställda lärare. 
 
Pedagogisk akademi 
Den Pedagogiska akademin skall ge goda, ambitiösa och pedagogiskt medvetna lärare 
belöning och uppmärksamhet genom att de erhåller en pedagogisk kompetensgrad 
(ETP) med en därtill kopplad löneökning. Akademin har en konstruktion som 
innebär dels en ökad lönekostnad för LTH, dels en omfördelning av resurser från 
institutioner med fler s k ETP-lärare till institutioner med färre. Den verkliga 
lönekostnadsökningen ligger 2005 på 1 – 1,5 miljoner kr per år, och omfördelningen 
är ungefär lika stor.  
 
Konstruktionen är unik såtillvida att institutioner får ekonomiska incitament att satsa 
på kompetens inom grundutbildningen. Efter en tillfällig time-out i processen att ta in 
nya kandidater till programmet återupptas den pedagogiska akademin under 2005 
efter vissa förändringar i bedömningsprocessen. 
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Meritvärdering 
Inom Lunds universitet har ambitionsnivån höjts vad gäller systematisk 
sakkunniggranskning av pedagogiska meriter vid anställning.  Tack vare den forskning 
som bedrivits om kriterierna vid antagning till den Pedagogiska akademin har LTH 
utomordentlig beredskap att svara upp mot denna ambitionshöjning. Den 
pedagogiska stödfunktionen kan vid LTH därmed utnyttjas i bedömning av 
pedagogisk kompetens hos sökande och för s k motsvarandebedömning. 
 
 
Styrelsen föreslås besluta att: 
 
De pedagogiska stödfunktionerna (Genombrottet) utvecklas och kommuniceras inom 
LTH.  Innehåll enligt följande: 
 

1. Högskolepedagogisk utbildning ger den teoretiska förankringen och 
ramverket för lärarnas pedagogiska praktik.  

• Institutionerna erhåller som beting att lärarna skall genomgå 
högskolepedagogisk utbildning om genomsnittligt minst 1,5 
vecka/lärare under 2006-2008 

• Genombrottet får i uppdrag att skapa nya former av 
högskolepedagogisk utbildning som är särskilt kostnadseffektiv 

 
2. Pedagogiskt konsultstöd. LTHs pedagogiska konsulter, varav de flesta är 

lektorer, stödjer specifika utvecklings- och uppföljningsinsatser. Detta är en fri 
nyttighet inom LTH.  

 
3. Utvärderingsverksamhet 

 
4. Högskolepedagogisk, praktiknära forskning, kunskapsspridning 

och mötesplatser. Flera av LTH:s lärare forskar på sin egen och 
kollegers undervisning utifrån utvecklingsinriktade motiv. 

 
5. Pedagogisk meritvärdering sker systematiskt inom LTH:s Pedagogiska 

akademi till vilken lärare efter en bedömningsprocess kan antas. En 
avgörande bedömningsgrund är lärarens förmåga att kritiskt och kunnigt 
reflektera över sin pedagogiska praktik, samt att omsätta sina insikter i sin 
undervisning. 

 
• Den pedagogiska akademin fortskrider enligt de ursprungliga 

ambitionerna med samma ekonomiska förutsättningarna som 
tidigare, med den nya uppsättning antagningskriterier som 
arbetats fram. (se bif. pm) Kostnaderna tas ur GU-anslaget. 

• LTH beslutar om en enhetlig metodik för pedagogisk 
kompetensbedömning i enlighet med Lunds universitets 
riktlinjer, och genomförandet av pedagogisk 
sakkunniggranskning hanteras av personal inom Genombrottet. 

 



Arbetsgruppen för vidareutveckling av LTHs Pedagogiska Akademi

2004-11-01
Till LTHs presidium:
Gunilla Jönson
Klas Malmqvist
Per Göran Nilsson

Sonja Meiby (för kännedom)
Per Warfvinge (för kännedom)

Vidareutveckling av LTHs Pedagogiska Akademi

Sedan 2001 har det på LTH funnits ett system för lärare att uppmärksammas och belönas för sina
pedagogiska meriter. Systemet kallas LTHs Pedagogiska Akademi till vilken lärare ansöker genom
att skriva sin pedagogiska meritportfölj och få den bedömd i enlighet med uppställda kriterier.
Om den pedagogiska portföljen bedöms vara godkänd erhåller läraren en löneökning på ca 1300
kr per månad och institutionen där läraren är anställd erhåller en extra tilldelning på ca 50 kkr per
år. Läraren erhåller även kompetensgraden Excellent Teaching Practice, ETP. De erfarenheter som
gjorts i samband med Genombrottets och Lärande Lunds forskningsprojekt kring LTHs Pedago-
giska Akademi ligger nu till grund för en vidareutveckling av systemet.

I och med starten av Genombrottet, vars mål är att öka den pedagogiska kompetensen och
professionaliteten inom undervisningen på LTH, genomfördes en mängd aktiviteter för att
stimulera detta. Inrättandet av den Pedagogiska Akademin är ett led i arbetet med att motivera än
fler lärare på LTH att utgå från studenternas lärande i sin satsning på pedagogisk kompetens-
utveckling. Ett annat syfte är att visa att de pedagogiska frågorna, studenternas lärande och
lärarnas pedagogiska kompetens är av stor vikt för LTH.

I det första PM som utarbetades som styrdokument för Pedagogiska Akademin nämns under
avsnittet om utvärdering vilka framgångsfaktorer som skulle iakttagas för att utröna om systemet
nått framgång. De punkter som nämns är:

• ett stort internt intresse på LTH och hos LTHs lärare
• någon form av påverkan på rekryteringsprocessen av lärare
• utvärdering genom forskning
• omvärldens uppmärksamhet på att LTHs lärare uppmuntras till och belönas för en

professionell inställning till undervisning.

Sett till dessa kriterier är LTHs Pedagogiska Akademi en stor framgång. Intresset från lärare och
institutioner har ända sedan starten varit mycket stort. Varje gång den workshop som inleder
processen har genomförts har samtliga tjugo platser varit fyllda och oftast har det funnits
ytterligare sökande som inte kunnat beredas plats. Pedagogiska Akademin diskuteras på LTH i
många olika sammanhang vilket gör att fokus allt oftare sätts på pedagogisk kompetens.

De riktlinjer som gäller för utformningen av de pedagogiska meritportföljer som lämnas in till
bedömning och de kriterier som gäller för bedömningen av pedagogisk kompetens inom
Pedagogiska Akademin har också vävts in i riktlinjerna för rekrytering av lärare och ansökan om
anställning vid LTH.

Två större forskningsprojekt med utgångspunkt i Pedagogiska Akademin har genomförts och är
under avslutande. Det första genomfördes av Learning Lab Danmark, Danmarks Pedagogiska
Universitet, i samarbete med CVU Storköpenhamn och undersökte akademins betydelse för
Genombrottet och hur dessa två projekt påverkat LTH i stort. Det andra forskningsprojektet är
ett samarbetsprojekt mellan Genombrottet och centrumbildningen Lärande Lund och riktade in
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sig på bedömningsprocessen inom Pedagogiska Akademin. Resultatet av undersökningen bildar
nu modell för hur pedagogisk kompetens bättre kan bedömas och ligger till grund för vidare-
utvecklingen av Pedagogiska Akademin.

Pedagogiska Akademin i sin helhet och forskningsprojekten har rönt stor uppmärksamhet externt.
Det är okänt om det någon annanstans finns ett likartat system som på ett systematiskt sätt fullt
ut belönar lärandecentrerad pedagogisk kompetensutveckling. LTH är på denna punkt världs-
unikt och har inspirerat många andra universitet och högskolor både inom Sverige och utom-
lands. Bland annat kan nämnas att alla ingenjörsutbildningar i Danmark nu genomför ett system
för lärarcertifiering som har tagit sin utgångspunkt i LTHs Pedagogiska Akademi; Mälardalens
högskola har infört ett system för pedagogisk meritering med inspiration från LTH; Uppsala
universitet har, med utgångspunkt i LTHs Pedagogiska Akademi, utvecklat sitt befintliga
befordringssystem; och inom Lunds universitet har Naturvetenskapliga fakulteten startat en egen
Pedagogisk Akademi.

Vidare har de som arbetar med Pedagogiska Akademin och forskningsprojekten medverkat på ett
flertal nationella och internationella konferenser, både som presentatörer av konferensbidrag och
som inbjudna talare. Överhuvudtaget röner hela den pedagogiska utvecklingsverksamheten inom
LTH, vilken nu även samverkar med biblioteksfunktionen inom LTHs Studiecentrum, stor
uppmärksamhet. LTH har de senaste åren fått besök från bland annat Kungliga tekniska hög-
skolan, Uppsala universitet, Danmarks tekniska universitet samt Helsingfors tekniska universitet
för att nämna några. Syftet med besöken har varit att ta del av LTHs idéer och genomförande av
pedagogiskt utvecklingsarbete.

Under 2004 har det inte förekommit någon antagning till Pedagogiska Akademin i och med att
de ekonomiska konsekvenserna inte har varit tillräckligt utredda. Dessutom har det visat sig att
det funnits en otydlighet i bedömningsprocessen. En arbetsgrupp tillsattes på uppdrag av LTHs
presidium för att vidareutveckla Pedagogiska Akademin utifrån de resultat som framkommit i
forskningen kring bedömningsprocessen. Gruppen har också i uppdrag att komma med förslag
till hur Pedagogiska Akademin bör fungera ekonomiskt för att inte bli en belastning för LTHs
ekonomi.

Gruppens förslag till nyordning av Pedagogiska Akademin föreligger härmed. De viktigaste
förändringarna är:

• De ekonomiska förutsättningarna för den Pedagogiska Akademin har utretts och ett
förslag som håller sig inom ramen för den befintliga GU-medelstilldelningen presenteras
(bilaga 3).

• Kriterierna har omarbetats för att bli tydligare och för att bättre harmonisera med ett
lärandeperspektiv (bilaga 1). Att den sökande fungerar väl i sin relation med studenterna
har tillkommit som ett kriterium.

• En övergripande diskussion om ”Grunder för bedömning” har tillkommit för att klargöra
hur bedömningen sker.

• Bedömningsprocessen har förtydligats och förändrats (bilaga 2).
• Kompetensgraden Excellent Teaching Practice byter namn till Excellent Teaching

Practitioner, men förkortningen ETP behålls.
• Dessutom har texten i hela dokumentet omarbetats och förbättrats.

1 november 2004

Arbetsgruppen för vidareutveckling av LTHs Pedagogiska Akademi:

Pernille Hammar Andersson Roy Andersson
Lotta Antman Per-Erik Bengtsson
Thomas Olsson Torgny Roxå



LTHs Pedagogiska Akademi

2005-05-18

LTHs Pedagogiska Akademi

LTH inbjuder sina lärare (ej doktorander) att ansöka om att få sina pedagogiska meriter
bedömda och bli antagna till LTHs Pedagogiska Akademi. Alla antagna lärare erhåller den
pedagogiska kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner (ETP) och en omedelbar
löneökning. Dessutom erhåller de institutioner där dessa lärare verkar en ökad tilldelning.
Ersättningarna är av samma storlek som de som idag gäller vid LTH då någon antas som
docent. Den ekonomiska modellen för Pedagogiska Akademin beskrivs i detalj i bilaga 3.

Den sökande läraren skall i sin ansökan redovisa hur han eller hon över tid, medvetet och
systematiskt, strävat efter att utveckla studenternas lärande i det egna ämnet samt hur han eller
hon verkat för att göra de egna erfarenheterna av detta pedagogiska arbete tillgängliga för
andra. Den sökande läraren skall även kunna problematisera och reflektera kring sina
pedagogiska handlingar med hjälp av litteratur och andra källor och redovisa hur han eller hon
med hjälp av dessa utvecklat sitt tänkande kring lärande och undervisning.

Syfte
Det övergripande syftet med Pedagogiska Akademin är att ge status åt den pedagogiska
utvecklingen vid LTH. Lärare och studenter, nuvarande och kommande, skall ges en tydlig
signal om att LTH är en högskola med fokus på studenternas lärande och som systematiskt
satsar på undervisningens kvalitet. Detta sker genom att:

• Goda, ambitiösa och pedagogiskt medvetna lärare belönas och uppmärksammas genom att
de erhåller en pedagogisk kompetensgrad med en därtill kopplad löneökning. Det ska vara
känt såväl inom som utom LTH att denna högskola medvetet satsar på god undervisning
utifrån ett lärandeperspektiv.

• De institutioner där lärare erhållit denna pedagogiska kompetensgrad bedöms ha bättre
förutsättningar att genomföra god undervisning utifrån ett lärandeperspektiv. De
institutioner som aktivt stödjer sina lärare i deras pedagogiska kompetensutveckling antas
på sikt ha lättare att rekrytera och behålla goda lärare och därmed även säkra
rekryteringen av studenter till LTH. Därför skall institutionerna erhålla ekonomiskt
tillskott för varje anställd lärare som erhåller graden.
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• Pedagogiska Akademin stödjer en positiv utveckling där det görs klart att det lönar sig att
satsa på att utveckla en gedigen kunskap om lärande, särskilt i det egna ämnet, och att
satsa på väl genomförd och väl genomtänkt undervisning utifrån ett lärandeperspektiv.

• Lärare i större utsträckning dokumenterar, analyserar och kritiskt granskar sin undervis-
ning och sina studenters lärande så att resultaten av denna process kan fungera som
språngbräda för ytterligare utveckling.

• Antagna lärare förutsätts bidra till den pedagogiska utvecklingen vid LTH. Detta kan ske
genom aktivt deltagande i LTHs pedagogiska diskussion och utvecklingsarbete och
genom mentorskap för kollegor.

Detta sker i linje med en nationell och internationell utveckling i synen på vad det innebär att
vara lärare vid ett universitet. (Boyer, 1990; Healey, 2000; Knight, 2002; Kreber, 2002;
Trigwell m fl, 2000; Abrahamsson, 2001; Fransson & Wahlén, 2001)

Bedömningsprocessen
Bedömningsprocessen består av ett antal moment och delar som beskrivs i detalj i bilaga 2.
Den mest centrala delen är lärarens pedagogiska portfölj som utgör stommen i beskrivningen
och analysen av den egna pedagogiska praktiken. Portföljen skall relateras till de kriterier som
beskrivs nedan. Vidare skall den sökande lärarens samtliga exempel på aktiviteter vara styrkta
genom intyg, referenser eller dokument. Detsamma gäller annat som den sökande hävdar i
portföljen. Utöver portföljen skall den sökande bifoga en rekommendation från sin prefekt
och en CV med särskild avdelning för pedagogisk verksamhet.

Den pedagogiska portföljen
Den pedagogiska portföljen består av ett personligt dokument och exempel från lärarens
praktik. I det personliga dokumentet reflekterar den sökande läraren över lärande och under-
visning. Dokumentet skall baseras på den sökandes egna erfarenheter av och kunskaper om
undervisning och studenters lärande. Dokumentet bör ge insyn i hur den sökande förstår rela-
tionen mellan lärande och undervisning i det utbildningssammanhang där den sökande är
verksam som lärare och på så sätt forma något som kan sägas vara den sökandes personliga
pedagogiska filosofi. Portföljen skall också innehålla beskrivningar hämtade ur lärarens
praktik. Den sökande skall göra ett urval från sin pedagogiska praktik och de teman den
sökande väljer skall relateras till den egna pedagogiska filosofin. Den sökande bör motivera
sitt val av teman (varför just dessa teman) och visa hur dessa teman exemplifieras i den
pedagogiska praktiken (varför just dessa exempel). Den sökande skall beskriva exemplen så
att bedömarna förstår vad, hur och varför något gjordes eller hände. Den sökande skall alltså
välja ut relevanta exempel ur sin pedagogiska praktik för att exemplifiera teman som
framträder som viktiga utifrån den egna pedagogiska filosofin.

Att presentera och bedöma pedagogiska meriter med hjälp av pedagogisk portfölj är idag en
både etablerad och genom forskning granskad metod (Seldin, 1997; Apelgren & Giertz, 2001;
Giertz, 2003; Magin, 1998). Lärare vid LTH kommer att erbjudas utbildning i att skriva
pedagogiska portföljer. Dessa utbildningstillfällen kommer att organiseras regelbundet. Denna
utbildning följer riktlinjerna för pedagogiska portföljer så som de beskrivs i denna text, men
är inte på något annat sätt kopplad till antagningssprocessen.
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Kriterier för bedömning
Sökande skall i sin pedagogiska portfölj beskriva, analysera, diskutera och lämna underlag i
relation till följande kriterieområden:

1. Fokus på studenternas lärande
 Den sökande utgår i sin pedagogiska verksamhet från ett lärandeperspektiv.
 Den sökandes pedagogiska filosofi och pedagogiska verksamhet utgör en integrerad

helhet.
 Den sökande fungerar väl i sin pedagogiska praktik i relationen med studenterna.

2.  En klar utveckling över tid
 Den sökande strävar i sin pedagogiska verksamhet, medvetet och systematiskt, efter

att utveckla studenternas lärande och deras förmåga att lära sig lära.
 Den sökande har idéer och planer för fortsatt utvecklingsarbete.

3.  Ett forskande förhållningssätt
 Den sökande reflekterar kring sin egen pedagogiska verksamhet med hjälp av

högskolepedagogisk teori och ämnesdidaktisk kunskap.
 Den sökande undersöker och skapar kunskap kring studenternas lärande i den egna

pedagogiska praktiken.
 Den sökande samverkar med andra, tar del av andras erfarenheter och delar med sig

av sina egna, t.ex. i diskussioner, vid konferenser och i publikationer.

Kriterieområdena diskuteras mer utförligt i bilaga 1.

Grunder för bedömning
Bedömningen sker på kvalitativa grunder utifrån kriterierna ovan. De sökande måste visa
exempel på kvaliteter de vill bli bedömda på. Sökande skall alltså beskriva, reflektera och
motivera sitt pedagogiska handlande i relation till studenternas lärande i ämnet.

Den övergripande bedömningen av portföljen sker utifrån två perspektiv; dels utifrån graden
av helhetstänkande, dels utifrån graden av forskande förhållningssätt.

Holism

Graden av
helhetstänkande

Atomism

Oreflekterat Reflekterat

Graden av forskande
förhållningssätt

Den axel som gäller helhetstänkande går från atomism till holism. Ett holistiskt förhållnings-
sätt innebär att den sökande i sin portfölj kan visa fram en helhetsbild. Det skall framgå vilka
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delar och aspekter av den egna pedagogiska praktiken han eller hon anser vara viktigast;
varför eller på vilka grunder han eller hon anser det; hur de är relaterade till varandra; samt
hur de är relaterade till helheten. I det fall portföljen ger uttryck för ett atomistiskt förhåll-
ningssätt där fokus är på enskilda delar eller aspekter av den egna pedagogiska praktiken, och
där dessa räknas upp utan att relateras till varandra eller till helheten, kan underlaget inte
anses tillräckligt för antagning till Pedagogiska Akademin.

Den axel som gäller graden av forskande förhållningssätt går från oreflekterat handlande till
reflekterat handlande. Reflekterat handlande innebär att den sökande i sin portfölj kan visa på
ett forskande förhållningssätt till den pedagogiska praktiken där det framgår vilka teorier och
metoder han eller hon lutar sig mot; varför eller på vilka grunder just dessa används; vilka
slutsatser den sökande kommit fram till; hur dessa slutsatser i sin tur påverkat den sökandes
pedagogiska filosofi och fått återverkningar i den pedagogiska praktiken; samt hur dessa
resultat och insikter kommunicerats till vetenskapssamhället (främst inom tekniska ämnen). I
det fall portföljen ger uttryck för ett handlande där den pedagogiska praktiken handhas
oreflekterat och där den sökande varken prövar eller problematiserar sin syn på t.ex. lärande,
undervisning, ämneskunskap, ämnestradition eller utbildningskontext, kan underlaget inte
anses tillräckligt för antagning till den Pedagogiska Akademin.

Lärare vars meriter accepteras
Lärare vars meriter bedömts vara tillräckliga erhåller titeln Excellent Teaching Practitioner
(ETP) vilket formaliseras i ett intyg undertecknat av LTHs rektor. Vidare erhåller läraren en
löneökning och den institution där läraren verkar tillskjuts extra medel.

Den som erhåller denna pedagogiska kompetensgrad kan inte förlora den utan förväntas i
framtiden fortsätta att verka för god undervisning vid LTH. Detta ställer krav på dem som
antagits att förutom att fortsätta arbeta på sin egen utveckling också fungera som rådgivare för
lärare som funderar på att ansöka till Pedagogiska Akademin för att erhålla ETP och som
pedagogiska samtalspartners på den egna institutionen, samt att på andra sätt bidra till att
vitalisera den pedagogiska diskussionen. De har dessutom ett särskilt ansvar för att sprida
kännedom om LTHs Pedagogiska Akademi. Vidare kan lärare som erhållit ETP tas i anspråk i
bedömningsprocessen.

Lärare som får avslag
Huvudsyftet med Pedagogiska Akademin är att stödja utveckling. Lärare vars meriter ännu ej
anses tillräckliga uppmanas därför att arbeta vidare med sin egen utveckling, med fokus på
studenternas lärande, och att fortsätta utveckla sin pedagogiska portfölj. Därefter uppmuntras
läraren att återkomma med en ny ansökan.

Bilagor och referenser
Bilaga 1: Diskussion kring kriterier och bedömning
Bilaga 2: Bedömningsprocessen
Bilaga 3: Ekonomisk modell för LTHs Pedagogiska Akademi
Referenser
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Bilaga 1

Diskussion kring kriterier och bedömning

För att de sökande skall kunna bedömas på kvalitativa grunder skall de kvaliteter den sökande
vill föra fram synliggöras i det underlag som lämnas in för bedömning. Följande kriterier
ställs för antagning till LTHs Pedagogiska Akademi och erhållande av kompetensgraden
Excellent Teaching Practitioner (ETP).

1. Fokus på studenternas lärande
 Den sökande utgår i sin pedagogiska verksamhet från ett lärandeperspektiv.
 Den sökandes pedagogiska filosofi och pedagogiska verksamhet utgör en integrerad

helhet.
 Den sökande fungerar väl i sin pedagogiska praktik i relationen med studenterna.

2.  En klar utveckling över tid
 Den sökande strävar i sin pedagogiska verksamhet, medvetet och systematiskt, efter

att utveckla studenternas lärande och deras förmåga att lära sig lära.
 Den sökande har idéer och planer för fortsatt utvecklingsarbete.

3.  Ett forskande förhållningssätt
 Den sökande reflekterar kring sin egen pedagogiska verksamhet med hjälp av

högskolepedagogisk teori och ämnesdidaktisk kunskap.
 Den sökande undersöker och skapar kunskap kring studenternas lärande i den egna

pedagogiska praktiken.
 Den sökande samverkar med andra, tar del av andras erfarenheter och delar med sig

av sina egna, t.ex. i diskussioner, vid konferenser och i publikationer.

Att uppnå kompetensgraden ETP innebär att läraren utmärker sig som en utomordentlig lärare
och erkänns och belönas som sådan. Läraren har ett professionellt förhållningssätt till sin
pedagogiska praktik och tar studenternas lärande som utgångspunkt för denna verksamhet.

Det som belönas är således inte användning av någon särskild pedagogisk metod, inte heller
någon särskild form av pedagogisk utbildning. Belönas gör den som på ett systematiskt och
reflekterande sätt över tid arbetat med att förbättra det som undervisningen syftar till,
nämligen studenters lärande. Av detta följer att sökande lärare bör ha varit verksam inom
högre utbildning några år, samt ha erfarenhet med viss bredd. Kvalitativa brister kan dock inte
uppvägas av erfarenhetsmässig kvantitet.

Didaktik är läran om undervisning (t.ex. Uljens, 1997; Kroksmark, 1989) och visualiseras
ibland i termer av den didaktiska triangeln (se nedan) där läraren, studenten och ämnet utgör
noderna i triangeln. Triangeln kan dessutom placeras i en cirkel för att påvisa att undervisning
alltid sker i en kontext/ett sammanhang. I analys och bedömning av innehållet i de sökandes
pedagogiska portföljer används den didaktiska triangeln för att analysera graden av
helhetstänkande och urskilja skillnader i komplexitet.
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Didaktiska triangeln kan användas med olika grader av komplexitet. På den lägsta nivån
används den för att urskilja de tre noderna – studenten, läraren och ämnet – som stöd för att
diskutera dessa var för sig. På nästa nivå kan den didaktiska triangeln användas för att
fokusera relationerna mellan noderna som stöd för att diskutera t.ex. studentens relation till
ämnet eller lärarens relation till studenten. På en högre komplexitetsnivå kan man använda
den didaktiska triangeln för att se hur alla noder och relationer hänger ihop och utgör en
helhet samt hur helheten påverkas av den omgivande kontexten. Man kan t.ex. diskutera hur
lärarens övningsuppgifter utesluter eller tar tillvara studentens tidigare erfarenheter inom
ämnesområdet eller hur läraren utvecklar sin undervisning på basen av en undersökning han
eller hon gjort kring något problematiskt begrepp som studenterna uppfattar på vitt skilda sätt.

I en undervisningssituation närmar sig studenterna ämnet genom lärarens val av kurslitteratur,
undervisningsformer, examinationsformer, praktikanknytning, schemaläggning, osv. Med
hjälp av den didaktiska triangeln kan vi också skilja mellan två olika perspektiv på undervis-
ning baserat på skillnader i synen på kunskap, lärande och ansvar – lärandeperspektivet och
förmedlingsperspektivet.

• I ett lärandeperspektiv är studenternas aktiva kunskapsbildning central vilket innebär
att läraren planerar och genomför undervisningen så att den utgår från och tar tillvara
studenternas förförståelse och erfarenhet samt deras egen bearbetning av
ämneskunskapen. Studenten ses som aktivt kunskapande och medansvarig för den
lärandeprocess som skapas i undervisningen.

• I ett förmedlingsperspektiv är studenten mottagare av färdigdefinierad kunskap vilket
innebär att läraren planerar och genomför undervisningen på ett sätt där ämnet
framstår som något givet. Undervisningen organiseras i detta perspektiv på ett sätt som
ger mycket små möjligheter för studenten att vara aktiv i konstruktionen av egen
kunskap. Studenten ges en passiv roll som mottagare och hela ansvaret för den
lärandeprocess som skapas i undervisningen kommer därmed att falla på läraren.

Det finns idag en mycket omfattande litteratur som beskriver ett lärandeperspektiv och en
empiri som bekräftar dess fördelar när det gäller studenters lärande (t.ex. Barr & Tagg, 1995;
Marton & Booth, 1997; Bowden & Marton, 1999; Biggs, 1999; Prosser & Trigwell, 1999;
Trigwell, 2001; Säljö, 2000).

läraren

studenten

ämnet
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LTHs Pedagogiska Akademi tar ställning till förmån för ett lärandeperspektiv. Detta innebär
att läraren i sin planering, sitt genomförande och sin utvärdering av undervisning fokuserar
studenternas möte med det som skall läras och tar en aktiv roll i att skapa förutsättningar för
pedagogisk resonans i detta möte. Pedagogisk resonans (Trigwell & Shale, 2004) kan
beskrivas som länken mellan lärarens kunskap och studenters lärande, det samförstånd som
uppnås i samarbetet mellan lärare och student, med utgångspunkt i studenters erfarenhet och
lärares ämneskunskap.

Ett forskande förhållningssätt innebär ett ständigt problematiserande av olika metoder och
infallsvinklar. Man söker efter bättre lösningar eller förklaringar på olika frågeställningar. Ett
forskande förhållningssätt utgör själva kärnan inom allt akademiskt arbete – självklart så även
inom undervisningen. Med hjälp av begreppet ”Scholarship of Teaching and Learning” har
den högskolepedagogiska forskningen uppmärksammat detta allt mer som en förutsättning
även för pedagogisk utveckling. (Boyer, 1990; Kreber 2000, 2002; Trigwell m fl, 2000;
Healey, 2000, 2003; Trigwell & Shale, 2004)

En modell med bärighet för Pedagogiska Akademin är en taxonomi som presenteras av
Kreber (2002). I den karakteriseras lärares pedagogiska verksamhet i termer av ”Teaching
Excellence”, ”Teaching Expertise” och ”Scholarship of Teaching”. ”Teaching Excellence”
innebär att lärarens undervisning stödjer studenternas lärande på ett utmärkt sätt men att det
sker oreflekterat och utan teoretisk referensram. ”Teaching Expertise” omfattar den
föregående nivån vad gäller undervisningens kvalitet men här har läraren även omfattande re-
flekterade kunskaper hämtade från det högskolepedagogiska kunskapsfältet. ”Scholarship of
Teaching” bygger på de två föregående nivåerna och innebär att läraren dessutom och
därutöver delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper i form av artiklar,
konferensbidrag, seminarier etc. På denna nivå har läraren ett vetenskapligt förhållningssätt
till undervisning innefattande peer review, granskning och feedback och bidrar själv aktivt till
kunskapsuppbyggnaden inom det högskolepedagogiska fältet och sitt eget ämnesdidaktiska
fält.

Pedagogiska Akademin använder sig av benämningen Excellent Teaching Practitioner för att
klargöra att antagna lärare är meriterade på alla nivåer i Krebers modell – att de är goda
utövare av sin profession som universitetslärare.

Att utveckla sig själv som lärare innebär, förutom en ständig uppdatering av de egna ämnes-
kunskaperna, också ett arbete med att ta del av andras erfarenheter av undervisning och
resultat från relevant högskolepedagogisk forskning och omsätta dessa i sin egen verksamhet.
Detta kan beröra pedagogisk verksamhet såväl inom det egna ämnet som inom högre utbild-
ning i allmänhet. Erfarenhet har sitt största värde som vägledare för framtida gärningar. Det är
därför naturligt för en god lärare att ha idéer kring framtida utveckling.
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Bilaga 2

Bedömningsprocessen

Ansökan sker till LTHs ETP-nämnd. Lärare som ansöker skall för bedömning sända in:
- Pedagogisk portfölj
- CV med en särskild avdelning för pedagogisk verksamhet
- Prefektens rekommendation
- Intyg om genomförda samtal med två granskare

Dessutom kommer sökande lärare att intervjuas.

Den pedagogiska portföljen
Den pedagogiska portföljen består av ett personligt dokument och exempel från lärarens
praktik. I det personliga dokumentet reflekterar den sökande läraren över lärande och
undervisning. Portföljen skall också innehålla beskrivningar hämtade ur lärarens praktik. Den
sökande skall göra ett urval från sin pedagogiska praktik och de teman den sökande väljer
skall relateras till den egna pedagogiska filosofin. Den sökande bör motivera sitt val av teman
och visa hur dessa teman exemplifieras i den pedagogiska praktiken. Den sökande skall välja
några relevanta exempel ur sin pedagogiska praktik för att exemplifiera teman som framträder
som viktiga utifrån den egna pedagogiska filosofin.

Portföljens totala omfång bör vara ca 10-12 sidor.

CV med en särskild avdelning för pedagogisk verksamhet
Den sökandes CV skall vara sammanställd på ett sådant vis att bedömarna kan skapa sig en
bild av den sökandes pedagogiska verksamhet, pedagogiska utbildning och andra relevanta
erfarenheter.

Prefektens rekommendation
Till ansökan om ETP skall bifogas en rekommendation från den sökandes prefekt. Prefekten
får på detta sätt möjlighet att visa att han eller hon är förvissad om att den sökande är en
utomordentlig lärare som inte har brister i sin relation med sina studenter eller kollegor.

Vidare är det naturligt att prefekten såsom institutionens chef ges tillfälle att yttra sig
angående den sökande lärarens pedagogiska förmåga. Detta kan ses som en del i en strävan
vid LTH att göra undervisningens kvalitet till institutionens angelägenhet.

Intyg om genomförda samtal med två granskare
Till bedömningsunderlaget skall bifogas intyg om att den sökande diskuterat portföljens
innehåll med minst två personer som sedan tidigare innehar ETP. Dessa personer verkar som
granskare. Den sökande väljer själv vilka han eller hon vill samtala med och ansvarar själv för
att dessa samtal kommer till stånd.
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Samtalen med granskarna skall fokusera portföljen gentemot de kriterier som beskrivs i detta
dokument. Granskarnas ansvar inbegriper inte bedömning av portföljen. Istället skall
samtalens syfte vara att ge möjlighet till ytterligare förbättringar av portföljen.

Intervjun
Intervjun skall fungera som ett komplement till prefektens rekommendation och den
inlämnade portföljen. Det är av särskilt intresse att den intervjuade stärker bilden av att den
egna filosofin och den egna verksamheten utgör en integrerad helhet. Förutom detta skall
intervjun följa portföljen på ett sådant sätt att läraren ges möjlighet att muntligen fördjupa och
utveckla teman och exempel.

LTHs ETP-nämnd
LTHs ETP-nämnd består av prorektor (ordförande), vicerektor för grundutbildningen, två
lärare och två studenter. Lärarrepresentanterna utses av LTHs rektor medan Teknologkåren
vid LTH utser studentrepresentanterna. Nämnden har ett övergripande ansvar för ETP-
processen och fördelar arbete till bedömargruppen. Nämnden fattar vidare beslut om ETP
efter motivering från bedömargruppen.

Bedömargruppen
Den sökandes meriter skall bedömas av en grupp lärare (bedömarna). Till bedömare kan den
utses som själv innehar ETP och som genomgått särskild utbildning. Bedömarna utses av
LTHs ETP-nämnd. I bedömargruppen kan också ingå en representant utsedd av Teknolog-
kåren vid LTH. Till gruppen knyts också en pedagogisk sakkunnig utsedd av LTHs ETP-
nämnd. Bedömargruppen lämnar rekommendation till ETP-nämnden om antagningen eller
avslag på ansökan.
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Bilaga 3

Ekonomisk modell för LTHs Pedagogiska Akademi

Sammanfattning
Den Pedagogiska Akademin inlemmas helt och hållet inom ramen för den befintliga GU-
medelstilldelningen. Den ekonomiska modellen innebär att Pedagogiska Akademins tillväxt
bekostas genom en minskad prestationstilldelning (ersättning per hst) till institutionerna.
Modellen understryker LTHs strävan att vara en högskola som satsar på pedagogisk
kompetens samtidigt som LTH håller sig inom anslagsramarna. Pedagogiska Akademin
motsvarar i dagsläget ca 0,5 % av GU-medelstilldelningen.

Modellbeskrivning
I nedanstående schematiska bild illustreras hur den befintliga modellen för FFU-medelstill-
delning tillämpas även på GU-medelstilldelningen. FFU-modellen är en modern och tydlig
grundmodell med uppdelning i Kompetens, Prestation, och Strategi som dessutom ger
utrymme för modereringar i framtiden. Denna uppdelning är lika naturlig för GU som för
FFU. Prestationsdelen (ersättning till institutionerna baserad på utförda hst) står för den klart
största delen av GU-medelstilldelningen.

Kompetenstilldelningen för GU kopplas till kompetenstilldelningen för FFU genom att ETP-
tilldelningen likställs med docenttilldelningen. Detta är också en tydlig markering att LTH
värderar både forskningskompetens och pedagogisk kompetens.

  Kompetens Prestation Strategi

FFU

GU

Antal
Professorer

Docenter

Riktad
tilldelning

Antal
Doktorer

Lic

Antal
registrerade HST

Antal
ETP

Riktad
   tilldelning
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Diskussion kring den ekonomiska modellen
Enligt budgeten för verksamhetsåret 2004 är GU-medelstilldelningen 417900 kkr för LTH.
Av denna budget utgör Pedagogiska Akademin 1750 kkr, dvs endast ca 0,5% av den totala
GU-medelstilldelningen. I nuläget ersätts institutionerna med 50 kkr per år för varje ETP-
lärare som institutionen har. Dessutom erhåller ETP-läraren en löneförhöjning på 1300 kr per
månad.

Enligt budgeten för 2004 är LTHs interna uppdrag till institutionerna ca 5800 helårsstudenter
(hst). Varje hst ersätts med ca 53 kkr. Vi kan förvänta oss att antalet ETP-lärare kommer att
öka framöver, om än inte i samma takt som har skett fram tills nu. Om vi antar att antalet nya
ETP-lärare är 10 per år kommer det att medföra en kostnadsökning på 500 kkr. Denna
kostnadsökning kommer då att täckas upp genom att GU-medelstilldelningen genom hst-
ersättning minskas. Hst-ersättningen kommer i detta fall att minska med ca 0,1% per år.
Denna minskning påverkar naturligtvis endast de institutioner som inte får nya ETP-lärare.

Modellen ger en tydlig signal om att institutioner förutsätts ha ETP-kompetens i relation till
sin undervisningsvolym (antalet hst). Den visar också att om man medvetet satsar på
personalens kompetens inom GU så blir man belönad. Man kan även notera att vad gäller
enheter utan ETP-lärare medför modellen en relativt blygsam minskning i tilldelning.
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LU-gemensamma pedagogiska
stödfunktioner utanför LTH:

LÄRANDE LUND UCLUPEDAGOGISKA INST.

PEDAGOGISKA
AKADEMIN

Fokus på studenternas lärande.
En klar utveckling över tid.
Ett forskande förhållningssätt.

Åtta kriterier som stämmer med
lärandeperspektivet, bl a att den
sökande fungerar väl i sin
pedagogiska praktik i relationen
med studenterna.

En stabil ekonomisk modell.

Världsunik.

HÖGSKOLE-
PEDAGOGISK
FORSKNING

Inspirationskonferensen.

Forskningsöverbyggnad.

Forskande förhållningssätt.

Praxisnära, exempel:
Pedagogiska akademin
Examination

PEDAGOGISK
KONSULT-

VERKSAMHET

All konsultverksamhet sker
direkt ute i verksamheten:
För enskilda lärare
För hela lärarlag på institutioner
och program
För utbildningsnämnder
För lärarförslagsnämnder
För ledningen
För TLTH

UN-beställda kurser.

Konsultverksamhet sker endast
på efterfrågan.

HÖGSKOLE-
PEDAGOGISK LÄRAR-

FORTBILDNING

BEHÖRIGHETSGIVANDE KURSER:
Högskolepedagogisk
introduktionskurs, 2v
Ämnesdidaktik, 4v
Högskolepedagogisk
inspirationskurs, 5v
Examination, 3v
Den goda föreläsningen, 2v
Kommunikationsteknik, 3v
Den goda laborationen/övn, 2v
Studentaktiva undervisnmet., 2v
Docentkurs, 2v
Att skriva en pedagogisk
meritportfölj, 1v

UN-beställda kurser

UTVÄRDERING

LTHs policy om en samverkan
mellan rapporterande och
operativ utvärdering:
Förtroendeskapande i student-
relationen.
Ett inre öra som medvetandegör
eventuella utvecklingsbehov.
Högskoleförordningen.

Rapporterande:
Deltagarstatistik/genomströmn.
CEQ
Kommentarer (S-råd, KA, UL)

Fördjupade utvärderingar.

Skärper dialogen kring den
pedagogiska processen.

UTBILDNINGS
NÄMNDER

TLTHI N S T I T U T I O N E R

LTH-GEMENSAMMA PEDAGOGISKA STÖDFUNKTIONER

GRUNDUTBILDNINGENS HUVUDPROCESS:
STUDENTERS LÄRANDE OCH UTBILDNING

HUVUDAKTÖRER
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Ekonomiskt utfall januari – april för LTH, 
 
Vid Lunds universitet kan det ekonomiska resultatet i verksamheten utläsas vid delårs- och 
helårsbokslut. Det är då de externa medel som finansierar stora delar av forskningen 
avgränsas i tiden och matchas mot de kostnader som finns i forskningsprojekten 
(periodisering). I detta underlag görs därför enbart en analys av inkomst- och 
kostnadsutvecklingen de fyra första månaderna. 
 
LTH:s inkomster följer samma utveckling som föregående år. De har under årets första 
fyra månader ökat med 2 mkr (0%) och uppgår till 421 mkr.  
 

Finansiering ökning/minskning jämfört med 2004
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Det är medel från statliga finansiärer, övriga svenska finansiärer och utländska finansiärer 
exkl EU som ökat jämfört med tidigare år.  
 
LTH har dessutom 315 mkr kvar (periodiserat) sedan 2004 som skall täcka 2005 års och 
framtida kostnader i forsknings- och uppdragsverksamheterna. Det är 54 mkr mer än vad 
som överfördes från 2003 till 2004. 
 
Detta innebär att intäkterna före periodiseringar uppgår till 736 mkr jämfört med 683 
mkr föregående år. 
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 2 
Kostnaderna uppgår efter de fyra första månaderna till 428 mkr jämfört med 444 mkr för 
samma period föregående år. Det innebär en sänkning av kostnaderna med 16 mkr (4%). 
Kostnadsminskningarna fördelar sig enligt följande: 
 

Kostnadsminskning/ökning jämfört med 2004
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Den stora kostnadsminskningen består av minskade personalkostnader vilket förklaras av 
ett minskat antal anställda jämfört med 2004. Nedan visas minskningen från december 
2004. 
 
Benämning 2004 december 2005 april Ökning/Minskning 
Antal heltidsanställda 1.429 1.374 -55
Varav tidsbegränsade 685 644 -41
Varav doktorander 470 433 -37
 
Det är framförallt tidsbegränsade anställningar som står för minskningen och bland dem 
är det doktorander som står för den största minskningen. 
 
LTH:s institutioner har per den 28/2 lämnat in en prognos för helåret 2005. Denna 
prognos bygger på att alla institutioner uppnår minst en ekonomi i balans. 
 
Utfall januari till april visar att institutionernas nya inkomster är 26 mkr lägre och att 
kostnaderna är 31 mkr lägre än prognostiserat. På LTH totalnivå håller verksamheterna 
därmed sin kostnadsbudget. Inkomstflödet varierar över året och är därför svårare att 
analysera. Det är ett fåtal verksamheter som överskrider sin kostnadsbudget efter fyra 
månader. 
 
LTH:s ledning har också lagt ett stramare tak för kostnader under 2005 i samband med 
att enheter har bildats . Takbeloppen är uppskattade så att en ekonomi i balans samt en 
återbetalning av tidigare års underskott skall kunna uppnås.  Detta kostnadstak följs upp 
månadsvis. Kostnadstaken innebär en minskning av kostnader över året jämfört med 
föregående år på 60 mkr. LTH totalt håller sig under januari till april under 
kostnadstaken. Det finns dock en del verksamheter som överskrider sin sina kostnadstak 
och dessa redovisas i följande tabell: 
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Enhet Budgeterad 

kostnad 
Kostnadstak Utfall 

kostnad 
Avvikelse mot 
takbelopp 

A-1 Arkitektur 13,4 12,2 12,7 -0,5
A-2 Byggande och Arkitektur 10,4 10,4 11,4 -1
BM-1 13,1 12,9 13,1 -0,2
BM-3 5,6 5,3 5,8 -0,5
Fysiska institutionen 58,8 49,5 51,1 -1,6
MT-1 9,9 9,7 10,3 -0,6
Telekommunikationssystem 7,9 6,5 7,6 -1,1
Verkstadsorganisationen 4,1 3,1 4,2 -1,1
 
Arkitektur 
Åtgärder har vidtagits vilket redan lett till att kostnaderna har minskat med 1.3 mkr varav 
0,9 mkr personalkostnader jämfört med föregående år. Diskussioner kring ytterligare 
personalminskningar pågår. 
 
Byggande och Arkitektur 
Budgeten och kostnadstaket är för lågt. Utfallet innehåller en kostnad för laboratorium 
som inte tagits upp i budgeten – finansiering finns. 
 
BM-1  
Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år, personalkostnaderna har dock minskat 
 
BM-3 
Kostnaderna inkl personalkostnader har ökat med 0,9 mkr respektive 0,4 mkr jämfört 
med föregående år. En anledning till detta är en reglering av kostnader som hänför sig till 
2002-2003. 
 
Fysiska institutionen 
Kostnaderna har ökat med 3.3 mkr (personal 0,3 mkr) Ökningen är helt hänförbar till 
enheten Fasta tillståndets fysik och motsvaras av 3.5 mkr i investeringar som inte 
aktiverats i april månad. Kostnaderna skall därmed vara 3.5 mkr lägre och då håller sig 
Fysiska institutionen inom sitt takbelopp 
 
MT-1 
Kostnaderna har minskat med 1.7 mkr jämfört med föregående år varav 1.3 mkr är 
personalkostnadsminskningar. Stora delar av kostnadsminskningarna hänför sig till 
nedläggningen av Robotteknik. Avvecklingen pågår och kommer att innebära ytterligare 
kostnadsminskningar för MT-1. Det finns behov av att ytterligare minska kostnader i 
verksamheten. 
 
Telekommunikation 
Kostnaderna har minskat med 0,3 mkr vilket beror på att personalkostnaderna minskat 
jämfört med 2004. Nya intäkter eller ytterligare kostnadsnedskärningar behövs för att nå 
en ekonomi i balans. 
 
Akademiska verkstaden 
Kostnaderna har ökat med 1.5 mkr jämfört med föregående år. Personalkostnaderna är 
oförändrade. Kostnadsökningarna består av hyreskostnader och gemensamma kostnader 
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som inte bokfördes på detta sätt föregående år. Utredning pågår för att minimera förlusten 
under innevarande år. 
 
Övriga institutioner som vidtagit åtgärder: 
 
Livsmedelsteknologi har minskat sina kostnader med 2,1 mkr varav 0,9 mkr är 
personalkostnader 
 
Ingenjörshögskolan i Helsingborg har minskat sina kostnader med 0,6 mkr 
(personalkostnader) jämfört med föregående år. Avvecklingen följer upplagd plan.  
 
Elektrovetenskap har minskat sina kostnader med 1.2 mkr varav allt är 
personalkostnader. Ytterligare nedskärningar har gjorts i början av året vilka kommer att 
påverka kostnaderna under hösten 2005 och 2006. 
 
Informationsteknologi 
Kostnaderna har minskat med 1.1 mkr jämfört med föregående år varav 0,9 mkr är 
personalkostnadsminskning 
 
Åtgärdsprogrammen börjar resultera i minskade kostnader men åtgärder vidtagna 2005 
kommer att slå igenom först senare under året och nästa år. 
 
 
Resultat per verksamhetsgrenar: 
 
Vi kan from 2005 månadsvis utläsa resultatet per verksamhetsgren, vilket tidigare endast 
kunde göras varje kvartal. I nedanstående tabell redovisas därför en resultatjämförelse 
mellan kvartal 1 2004 och 2005. Resultatet för anslagsfinansierad grundutbildning och 
forskning påverkas inte av periodiseringar, vilket de externfinansierade verksamheterna 
gör. De externfinansierade verksamheterna uppvisar därför i tabellen ett för högt resultat 
fram till halvåret då periodiseringsbedömning görs.  
.  
 
 
Verksamhet Resultat kvartal 1 2004 Resultat kvartal 1 2005 
Grundutbildning 8.7 11.5 
Forskning anslag 1.8 10.5 
Forskning bidrag 185.8 237.3 
Utbildning uppdrag 0,9 2.3 
Forskning uppdrag 20,0 35.7 
TOTALT 217,2 297,3 
 
 
Första kvartalets utfall visar att resultatet för Grundutbildningen ökade med 2,8 mkr och 
uppgår till och resultatet för Forskning/Forskarutbildning finansierat med 
statsbudgetanslag ökade med 8,7 mkr vilket kan tyda på att LTH har förutsättningar för 
att uppnå en ekonomi i balans för 2005 om inte den externa verksamheten genererar för 
stora underskott efter periodiseringar. 
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LTH 2006 – Organisation samt ansvar och befogenheter för 
ledningsorgan inom LTH 
 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har beslutat att LTHs ledningsfunk-
tioner skall effektiviseras samtidigt som ansvar och befogenheter för olika 
organ skall tydliggöras.  
 
I detta PM redovisas förslag till ny ledningsstruktur. Förslaget innebär en i 
stort sett oförändrad struktur på forsknings- och forskarutbildningssidan. För 
ledningsfunktionerna för grundutbildningen föreslås däremot omfattande för-
ändringar med syfte att effektivisera och utöka samarbetet mellan olika pro-
gram och för att försäkra kvalitet i utbildningen i samklang med omvärldsut-
vecklingen. 
 
Samtliga funktioner i ledningsstrukturen utses normalt för en treårsperiod. 

FNUN
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Utbildnings-
nämnd

Utbildnings-
beredning

Forsknings-
beredning

Forsknings-
nämnd
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Vetenskapligt rådInstitutioner

LTHs styrelse

Administrativt
stöd
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Rektor
Presidium

Lednings-
grupp
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LTHs LEDNING 
 
Styrelsen för LTH har ansvaret för LTHs verksamhet. Under styrelsen leds 
verksamheten av rektor som liksom prorektor väljs av fakultetens lärare. 
 
Styrelsen har beslutat att följande delegationsordning skall gälla: 

• Styrelsen medger att rektor fattar beslut som innebär åtaganden under-
stigande tre miljoner kronor. 

• Kanslichefen är föredragande i styrelsen i den mån inte annan före-
dragande utsetts. 

• Följande ärenden skall behandlas av styrelsen i plenum: 
o Övergripande mål och strategier för LTHs grundutbildning, 

forskning och forskarutbildning 
o Viktigare organisatoriska frågor 
o Budget samt redovisning av verksamhetens resultat 
o Utseende av hedersdoktorer 
o Inrättande och nedläggning av forskarutbildningsämnen 
o Indragande av rätt till handledning samt andra resurser för 

doktorand 
• Övriga ärenden delegeras till rektor att besluta. 

 
Presidiet 
Innan rektor fattar beslut skall ärendet föredras i presidiet.  
 
Presidiet består av  

- rektor  
- prorektor 
- kanslichef 

 
Föredragning skall ske av kanslichefen eller av kanslichefen utsedd tjänste-
man.  
 
Rektorsbeslut fattas vid beslutsmöten med presidiet. Vid dessa möten har 
student närvarorätt. 
 
Ledningsgrupp 
Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till rektor. I ledningsgruppen sker 
också förankring av övergripande ärenden med studentkåren. 
 
Ledningsgruppen består av 

- rektor 
- prorektor 
- vicerektor för grundutbildningen 
- kanslichef 
- ekonomichef 
- personalchef 
- informationschef 
- student 
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FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING 
 
I den nya organisationsstrukturen kommer antalet beredningsorgan och nämn-
der på forsknings- forskarutbildningssidan inte att förändras.  
 
LTHs verksamhet är indelad i enheter. Varje enhet skall normalt tillhöra en 
forskningsnämnd. Beslut om tillhörighet fattas av rektor. Lärarna inom de 
enheter som tillhör forskningsnämnden utgör nämndens lärarförsamling. 
  
Forskningsberedning 
Forskningsberedningen är beredningsorgan för övergripande frågor som gäll-
er forsknings- och forskarutbildningsfrågor.  
 
Forskningsberedningen har följande sammansättning: 

- presidiet (3 st) 
- ordföranden i forskningsnämnder (3 st) 
- lärare (2 st) 
- student 

 
Rektor utser ordförande i beredningen. Föredragning av ärenden skall ske av 
kanslichefen eller av kanslichefen utsedd tjänsteman.  
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SLTH

Rektor

Kemi/Bio/Brand/RiskFysik/IT/Matematik/Elektroteknik Maskin/V/A/L/ID  
 
 
Forskarutbildningsnämnd 
Forskarutbildningsnämnden hanterar frågor som gäller forskarutbildningen.  
 
Nämndens viktigare uppgifter är att: 

- utarbeta policy för disputationer 
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- bereda förslag till forskarskolor och övergripande forskarutbildnings-
kurser 

- lämna förslag till forskarutbildningsämnen vid LTH 
- utarbeta riktlinjer för studieplaner 
- följa upp individuella studieplaner 
- lämna förslag till studierektorer inom forskarutbildningen 
- i övrigt bevaka de forskarstuderandes intressen inom LTH 

 
Nämnden består av en ordförande, en representant från varje forsknings-
nämnd samt fyra studenter. Nämnden utses av rektor. Ärenden skall föredras 
av tjänsteman som utses av kanslichefen. 
 
Forskningsnämnder 
LTH har tre forskningsnämnder: FIME (fysik, informationsteknik, matema-
tik, elektroteknik), MVA (maskinteknik, väg- o vattenbyggnad, arkitektur, 
lantmäteri) och KBR (kemi, bioteknik, brand, risk).  
  
Forskningsnämnderna ansvarar för en övergripande forskningsbevakning och 
för uppföljning av forskningen inom institutioner och enheter inom nämndens 
vetenskapsområden. Forskningsnämnden ansvarar också för utvärdering av 
forskning och forskarutbildning inom sina vetenskapsområden. Uppföljning-
en ska göras på likartat sätt inom de tre forskningsnämnderna. Framtaget ma-
terial utgör underlag för uppföljning och utvärdering varje år inför fördelning 
av fakultetsanslag.  
 
Forskningsnämnderna beslutar om betygsnämnder vid disputation och utser 
docenter.  
 
En forskningsnämnd har normalt följande sammansättning 

- 5 lärare 
- 2 studenter 

 
Gruppsuppleanter kan utses. 
 
Ledamöterna i nämnderna utses genom val inom respektive lärarförsamling. 
Rektor utser ordförande efter förslag från nämnden. Ärenden som behandlas i 
nämnden skall föredras av tjänsteman som utses av kanslichefen. 
 
Lärarförslagsnämnder 
Lärarförslagsnämnden ansvarar för beredning av anställning av all lärarper-
sonal inom respektive forskningsnämnds verksamhetsområden. Rektor beslu-
tar om anställning i de fall då inte universitetets rektor skall fatta beslutet. 
 
Lärarförslagsnämndens sammansättning 

- 4 lärare 
- 2 studenter 

 
Personliga suppleanter skall utses för samtliga lärare i lärarförslagsnämnden. 
Ledamöterna utses genom val inom respektive lärarförsamling. Föredragande 
i nämnderna är personalchefen eller den tjänsteman personalchefen utser. 
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Vetenskapligt råd 
Inom Lunds universitet byggs ett system med internationella Scientific Advi-
sory Boards upp. Det skall finnas Scientific Advisory Board såväl för hela 
universitetet som på fakultetsnivå . Dessa rådgivande kommittéer är tänkta att 
arbeta över flera år så att de har möjlighet att följa utvecklingen vid universi-
tetet och fakulteterna. En uppgift är att medverka vid framtagning av univer-
sitetets prioriterade områden. Det kommer att vara en uppgift för universitets-
ledning och fakultetsledningar att följa upp resultaten och konsekvenserna av 
dessa regelbundna utvärderingar.  
Idag sker den mesta kvalitetsutvärderingen inom forskningen genom peer-
review-förfarande vid ansökan av externa medel. Denna metodik har en hög 
acceptans inom forskarvärlden, men berör i regel enskilda ansökningar och 
mindre sällan hela ämnen eller ämnesområden. En vidare bedömning kan nu 
ske genom Scientific Advisory Boards.  
Inom LTH skall Scientific Advisory Board bestå av tre ledamöter som före-
slås av forskningsberedningen för beslut av rektor. En viktig uppgift är att 
övergripande följa LTHs verksamhet och komplettera forskningsberedning-
ens prioriteringsarbete. 
 
 
GRUNDUTBILDNING 
 
Syftet med den nya ledningsstrukturen är att grundutbildningen inom LTH 
skall ledas så att större samordning uppnås mellan såväl program som institu-
tioner med målet att förbättra grundutbildningens ekonomi och därmed ge 
möjligheter för att säkra utbildningarnas kvalitet. 
 
För att ett utbildningsprogram skall utformas och utvecklas krävs en kunnig 
och engagerad ledning. Samtidigt krävs att det kursutbud som står till förfo-
gande håller hög klass och är utformat så att det kan utnyttjas i flera program. 
Kursutbudet skall vara uppdaterat och omfatta såväl grundläggande material 
som inslag från forskningsfronten inom olika ämnesområden. De praktiska 
inslagen måste finnas men bör vara utformade så att de ger stöd för flera kur-
ser samtidigt. 
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Förslag till programinnehåll utarbetas av en programledare i samverkan med 
programplanerare och student. Programledaren kan be om stöd i processen av 
informella grupperingar. Programledaren ansvarar dock för det förslag som 
presenteras för en utbildningsnämnd. Programledaren skall vara en lärare. 
 
Kursutbudet inom LTH finns inom olika ämnesgrupper. En institution kan ha 
kurser i flera ämnesgrupper. Utbildningsnämnderna, som är fem till antalet, 
ansvarar dels för fastställande av kursplaner för samtliga kurser inom en äm-
nesgruppering dels för planering och uppföljning av ett antal program som 
har tyngdpunkten inom nämndens ansvarsområde. 
 
En utbildningsberedning fastställer och följer upp de övergripande gemen-
samma förutsättningarna för programmen samt speciella förutsättningar för 
olika program. Dessutom kan utbildningsberedningen ställa krav på vissa 
gemensamma ämnen inom de olika programmen. 
 
Ämnesgrupper 
LTHs kursutbud föreslås indelas in följande fem ämnesgrupper: 
 

- Grundläggande vetenskaper 
- Livsvetenskaper 
- Elektroteknik/IT 
- Design/produktion 
- Samhällsbyggnad 

 
Institutionerna föreslår vilka ämnesgrupper det egna kursutbudet bör tillhöra. 
Utbildningsberedningen beslutar om indelningen. 

 
 
 

Programgrupper 
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Med utgångspunkt från programmens tyngdpunkt i relation till de ämnes-
grupper som föreslås kan ansvaret för programmen fördelas på de olika ut-
bildningsnämnderna enligt: 
 
Grundläggande vetenskaper 

- Teknisk fysik 
- Nanoteknik 
- Teknisk matematik 
- Industriell ekonomi 

 
Livsvetenskaper 

- Kemi 
- Bioteknik 
- Ekosystemteknik 
- Riskhantering 
- Brandteknik 
- Högskoleingenjör kemi 

 
Elektroteknik/IT 

- Elektroteknik 
- Datateknik 
- Infocom 
- Högskoleingenjör datateknik 

 
Design/produktion 

- Industridesign 
- Maskinteknik 
- Maskinteknik/teknisk design 

 
Samhällsbyggnad 

- Väg- och vattenbyggnad 
- Lantmäteri 
- Arkitektur 
- Högskoleingenjör bygg/infrastruktur. 

 
Utbildningsberedning 
Utbildningsberedningen har ansvaret för övergripande och långsiktiga analy-
ser av grundutbildningen och förutsättningarna för denna samt ansvar för 
uppföljning av kvalitetsarbetet, som rapporteras varje år av utbildningsnämn-
derna. Beredningen ansvarar också för framtagning av kriterier för förekom-
mande och presumtiva examensnivåer i systemet liksom för examensbenäm-
ningar. Inom beredningens ansvarsområde ligger också frågor som berör 
samverkan med andra högskolor samt hantering av frågeställningar i anslut-
ning till utvecklingen med anledning av Bolognaöverenskommelsen. 
 
 Utbildningsberedningen består av: 

- presidiet (3 st) 
- vicerektor för grundutbildningen 
- ordföranden i utbildningsnämnder (5 st) 
- studenter (2 st) 
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Vicerektor för grundutbildningen är ordförande i beredningen. Beredningen 
kan utse projektgrupper för olika arbetsuppgifter. Ärenden i beredningen 
skall föredras av tjänsteman som utses av kanslichefen. 
 
Utbildningsnämnd 
Utbildningsnämndernas huvuduppgifter är att  

 
- utarbeta utbildningsplan för aktuella utbildningsprogram och pro-

gramgemensamma avslutningar och besluta i de delar som ej fastställs 
av SLTH 

- fastställa kursplaner för samtliga kurser inom nämndens ämnesgrup-
per  

- ge förslag till fördelning av programram på kurser och programge-
mensamma ändamål 

- bevaka kvaliteten i program och kurser inom nämndens ansvarsområ-
de och redovisa kvalitetsarbetet till utbildningsberedningen gång per 
år i enlighet med SLTH beslut 

- uppmuntra lärare och studenter för kvalitetshöjande åtgärder 
- följa upp och analysera produktion och prestationer inom programmet 

samt verka för god examination 
- verka för god studiesocial miljö 
- besluta i individärenden som gäller antagna inom programmet 
- vara pådrivande i samarbetet med husstyrelse och lokaluthyrare då det 

gäller undervisningslokalernas (inklusive studentdatorsalarna) lång-
siktiga utveckling 

- föreslå inrättande och nedläggning av magisterprogram. 
- genomföra en dialog med institutioner och forskningsorganisationen 

för öka utbildningarnas koppling till forskningen.   
 
En utbildningsnämnd har följande sammansättning: 

- 5 lärare (inkl ordförande) 
- 4-5 studenter 

 
Rektor utser ordförande i utbildningsnämnden. Programplaneraren eller an-
nan tjänsteman som utses av kanslichefen är föredragande i nämnden. Sup-
pleanter har inte närvaro- eller yttranderätt. 
 
Genom att en utbildningsnämnd har ansvar för LTHs kursutbud inom ett äm-
nesområde ges möjligheter att skapa ett samlat och optimerat kursutbud.  
 
Programledare 
För varje program utser rektor en programledare som normalt är en dispute-
rad lärare vid en institution inom LTH. Programledaren utarbetar i samverkan 
med programplaneraren och student förslag till utbildningsplan och kursutbud 
för programmet i samverkan med berörda institutioner och i enlighet med de 
riktlinjer som utbildningsberedningen angivit. Programledaren kan be om 
stöd av informella grupperingar i processen. Programledaren ansvarar för det 
förslag som presenteras för en utbildningsnämnd. 
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Programledaren ansvarar för principer och bedömningsgrunder för individ-
ärenden. 
 
Utbildningsservice 
Programservice inom LTH-gemensamt ansvarar för administrationen av pro-
grammen. En programplanerare inom programservice tilldelas det administra-
tiva ansvaret för de program som ingår i utbildningsnämndens ansvarsområ-
de. Programplaneraren ansvarar t.ex. för budgetunderlag tas fram efter sam-
råd med programledaren.  
 
Programplaneraren ansvarar för hanteringen av individärenden i enlighet med 
de förutsättningar som programledaren fastställer. 
 
I samband med att nämndorganisationen ändras ställs också nya krav på ad-
ministrationen av verksamheten. En utförlig redogörelse för organisationen 
av administrationen lämnas i särskild PM.  
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LTH 2006 – Organisation samt ansvar och befogenheter för 
ledningsorgan inom LTH 
 
Utkast till Organisation samt ansvar och befogenheter för ledningsorgan inom 
LTH bifogas. Utkastet har presenterats för utbildningsberedningen, studen-
terna samt prefekterna.  
 
Ett förslag kommer att utarbetas under sommaren med hänsyn tagen till de 
synpunkter som framförs från styrelsen samt institutioner, nämnder, bered-
ningar och studentkår. 
 
Förslaget kommer att snabbremissas under sensommaren och därefter MBL-
förhandlas. Ett slutligt förslag kommer att presenteras för styrelsen i septem-
ber 2005 för beslut. Den nya organisationen skall gälla från den 1 januari 
2006. 
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Forskningsportaler 
 
Inom LTH bedrivs forskning i allmänhet i forskargrupper inom ramen för de 
nybildade enheterna, som i sin tur ingår i olika institutioner.   Dessutom är 
LTH uppdelat i tre forskningskollegier: Kemi, FIME och MVA. Gränserna 
mellan dessa kollegier är ibland inte självklar men genom uppdelningen un-
derlättas för nuvarande forskningsnämnder att få ett samlat grepp över de 
olika ämnen och discipliner som ingår i ett kollegium och därmed sköta kvali-
tetskontroll av framför allt forskarutbildningen och olika befordringar. Hittills 
har diskussionen om övergripande strategiska överväganden för LTHs fram-
tida forskning skett i forskningsberedningen med representation av respektive 
forskningsdekan förutom studenter och presidium. 
 
Den disciplinära utvecklingen och kvalitetsuppföljningen har på dessa olika 
nivåer kunnat genomföras på ett sätt som fört LTHs forskning till ledande 
positioner på en rad områden och många av LTHs forskare tillhör de världs-
ledande inom sina specialområden. LTH har därmed också hävdat sig väl hos 
de flesta av olika finansiärer nationellt såväl som internationellt. Denna 
mycket glädjande utveckling har emellertid på senare tid inte kunnat uppväga 
effekterna av alltmer urholkade fakultetsmedel. Det har dessutom skett en 
tydlig förändring av inriktningen på utlysningar av forskningsmedel mot be-
tydligt mera problemorienterade mål som kräver stora samordnade satsningar 
med en utpräglad interdisciplinär karaktär. Således ställs krav på LTH att 
formera sig enligt dessa nya signaler och dessutom gentemot konkurrerande 
Tekniska högskolor i ännu högre grad än idag utnyttja den komparativa fördel 
som den breda akademiska omgivning vid Lunds universitet erbjuder. Vi kan 
med stor glädje konstatera att LTH redan idag har påbörjat en utveckling där 
man lyckas formulera mycket trovärdiga ansökningar om kompetenscentra, 
excellenta forskningsmiljöer och andra långsiktiga satsningar. Lunds univer-
sitet i allmänhet och LTH i synnerhet har hittills varit mycket framgångsrika i 
de senaste utlysningarna. 
 
Mot bakgrund av ovanstående har begreppet Forskningsportal myntats i 
avsikt att inom en rad teman erbjuda lämpliga konstellationer av forskare som 
representerar olika discipliner men som kan samverka inom en sådan portal.  
Det är viktigt att betona är att ingen mångvetenskaplig ansats av detta slag 
blir bättre än de disciplinära kompetenserna men att samverkan kan ge tydliga 
synergieffekter. Redan existerande icke-materiella centra skulle kunna utgöra 
en sådan portal men genom förslag ”bottom-up” går det att formera ett antal 
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sådana inom teman där LTH har spetskompetens och där det föreligger stark 
samhällsrelevans. Avsikten med dessa portaler är att erbjuda nya möjligheter 
att skapa slagkraft utan att i övrigt ändra organisationen inom LTH. Olika 
ansökningar skulle då kunna formuleras och LTH utåt sätt uppträda i olika 
konstellationer anpassade till en aktuell utlysning av forskningsmedel. Det 
skall vara möjligt för individer och forskningsgrupper att delta i flera olika 
portaler.  
 
Initiativet till en ny portal skall kunna komma från alla nivåer inom LTH och 
efter beredning fastställas av Rektor. För att underlätta samverkan inom en 
portal kan fakultetsmedel ställas till förfogande och för att i en hektisk var-
dag, med många olika konkurrerande arbetsuppgifter, se till att arbetet går 
framåt utses en ansvarig ”Portalfigur”. I första hand är detta tänkt som ”intra-
LTH” portaler men för att tillfullo utnyttja vår komparativa fördel bör sam-
verkan med andra delar av LU också övervägas. 
 
Förslag till Forskningsportaler utarbetas för närvarande av olika forskargrup-
per inom LTH.   
 
Arbetet med att i samverkan med forskargrupperna utforma portalerna samt 
klargöra de stödåtgärder som är aktuella kommer att redovisas efter somma-
ren. 
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