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Resultat – Alumnundersökning på informations- och kommunikationsteknikprogrammet (C) vid Lunds Tekniska Högskola, Mars 2010
Bakgrund:
Den första mars 2010 hade 83 C:are tagit ut en civilingenjörsexamen vid LTH. C-programmet vet mycket lite
om vad som hänt dessa avseende deras inträde på arbetsmarknaden samt hur de uppfattat C-programmet
sett i backspegeln. Utbildningen har haft vissa svårigheter i marknadsföringssyften pga. svårigheter att enkelt
sammanfatta programmets innehåll, vad som gör det unikt och otydliga skillnader gentemot datateknik samt
ett svårgripbart programnamn. För att avhjälpa detta funderar C-programmet att profilera sig starkare mot
det område som gör programmet unikt vid LTH – specialiseringen användbarhet/människa-teknik. Detta
genom att öka områdets tyngd i obligatoriet. Vidare har C:are en outtömd potential som länk mellan
användardesigners och rena programmerare (genom att de har insikt i bägge områdena) i projektarbeten. Att
därför ge C:arna en djupare utbildning i obligatoriet om arbete i projekt samt projektledning skulle ytterligare
stärka programmets profilering. De som kanske bäst kan bedöma om en sådan profilering skulle vara av godo
för C-programmet är de som nu arbetar som C-civilingenjörer. Därför är deras åsikter om detta av stort värde.
För att få svar på frågorna ovan genomfördes under mars månad 2010 en alumnundersökning med följande
mål:
Få information om utexaminerades helhetsbild av undervisning, examination, arbetsbelastning och
allmänna färdigheter vid C-programmet
Hur väl målen för programmet uppfylls enligt alumner
Vilka som är de mest betydelsefulla kunskaper som inhämtats under utbildningen
Vilka områden som behöver förbättras på programmet
Vilka inriktningar studenterna valt
Om de gjort examensarbete på företag och om de fått arbete där efteråt
Vilka företag de fått första anställningen på, hur lång tid det tog mellan examen och första anställning,
hur väl företaget kände till Infocom och om infocomutbildningens värde i förhållande till andra
civilingenjörsutbildningar vid arbetssökande
Hur väl första anställning överensstämmer med området för utbildning i informations- och
kommunikationsteknik
Om alumnerna kan tänka sig att vara mentor till C-studenter
Om en starkare profilering mot användbarhet/människa-teknik samt projektledning i obligatoriska
blocket är intressant för att bl.a. tydligare särskilja programmet från Datateknik
Alumnenkäten skickades ut till 78 av 83 studenter som tagit ut examen på C-programmet innan 1 mars 2010.
Av de övriga fem var två TIME-studerande från annat land (ej intressanta i denna undersökning) och till de
återstående tre fanns ingen aktuell adress. Totalt kom det in 50 svar, vilket ger en svarsfrekvens på ca 64 %
bland de tillfrågade. Detta kan betraktas som godtagbart avseende undersökningens validitet, även om en viss
försiktighet vid tolkning av resultaten givetvis måste iakttas.
Alumnenkätens utformning framgår av bilaga 1.
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Sammanfattning av resultat från alumnenkäten
I sammanställningen av svaren på enkäten nedan framgår att människa-tekniksystem och
kommunikationsteknik är de mest populära inriktningarna bland de som examinerats från C-programmet (de
tre studenterna som inte markerat någon inriktning hade komponerat individuella inriktningar). Bland de fem
kvinnor som svarat på enkäten hade fyra inriktat sig mot människa-tekniksystem (den femte hade en
individuell inriktning). Vi kan också få en trend avseende inriktningsval om vi jämför de som antogs de två
första åren (2001-02) – totalt 28 personer - med de som antagits 2003 eller senare till programmet – totalt 22
personer. Av de utexaminerade som antagits hösten 2001 eller 2002 valde 12 inriktningen
kommunikationssystem och 6 människa-tekniksystem. Av de utexaminerade som antagits 2003 eller senare
har 3 valt kommunikationssystem och 13 människa-tekniksystem. Således är det en tydlig trend att en
majoritet väljer människa-tekniksystem som inriktning bland de senare antagna, medan
kommunikationsteknik var den populäraste profilen bland de två första årgångarna. Detta tillsammans med
antydan om att kvinnor i hög utsträckning föredrar denna inriktning ger således stöd åt profileringen mot
människa-tekniksystem.
Det är roligt att konstatera att hela 92 % av de som svarat på enkäten gjort sitt examensarbete på ett företag.
Av de utexaminerade har 28 % fått anställning på de företag de gjort examensarbetet vid. M a o är exjobbet
en bra inkörsport till en första anställning.
Av de 50 svarande ligger medianvärdet på tiden från examen till första anställning på 0 månader – en mycket
uppmuntrande siffra. Det går m a o snabbt för flertalet att skaffa sig ett relevant arbete efter utbildningen.
Endast fyra personer har fått vänta mer än tre månader på sin första anställning efter examen. Intressant att
konstatera är också att 11 personer påbörjade sitt jobb långt före dem tog sin examen (mer än tre månader
före).
Redovisningen av de företag de utexaminerade fick sin första anställning på visar glädjande nog att det är en
bra spridning – hela 26 olika företag. Inte så överraskande ligger Tactel och Sony Ericsson i topp med 7
respektive 6 förstaanställningar vardera.
Det är också roligt att konstatera att 80 % av de utexaminerade anser att deras första anställning
överensstämmer mycket väl eller väl med deras utbildning i informations- och kommunikationsteknik. 16 %
anser att överensstämmelsen är sådär, medan två anser att överensstämmelsen är liten eller obefintlig.
26 % av de utexaminerade anser att deras utbildning gett dem en fördel i samband med deras första
anställning. Tre stycken anger tråkigt nog att det varit en nackdel, vilket kan ha och göra med att programmet
är okänt. Här finns utrymme för förbättringar. En orsak kan vara att endast 18 % av arbetsgivarna kände till
programmet bra eller hyfsat, medan 54 % anger att arbetsgivarna varit okunniga om utbildningsprogrammets
existens.
Det är roligt att konstatera att hela 70 % av de utexaminerade är positiva till tanken att profilera sig mot
användbarhet/ människa-teknikinteraktion samt projektledning i utbildningens obligatorium för att få en
tydligare avgränsning gentemot datateknikutbildningen. 22 % är osäkra, medan 8 % är negativa till ide’n.
Kommentarerna befäster i stort stödet till denna profilering. Samtidigt poängterar flera att det är viktigt att
denna profilering inte sker på bekostnad av programmeringskunskaper. Snarare finns det en underton av att
programmeringsinslagen bör öka.

De kunskaper förvärvade under utbildningen som de utexaminerade värderar högst är flera. En stor andel
betonar kunskaperna i programmering. Många nämner olika typer av allmän ingenjörskompetens (såsom
problemlösningsförmåga, att snabbt ta in och tolka ny information, att strukturera och planera arbetet).
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Kunskaper inom användbarhet/människa-tekniksystem nämns av flera. Några betonar telecomkunskaper
samt den helhetsbild man erhållit. Kunskaper som saknas eller är bristfälliga i utbildningen är framförallt
kunskaper i projektledning/arbete i projekt/grupp-processer. Dessutom betonar flera att mer
programmeringskunskaper behövs. Mest uppskattat i utbildningen är studiekamraterna och den gemenskap
som fås i en mindre ”klass”. Bredden på utbildningen samt valfriheten betonas av flera. Det som främst
behöver förbättras i utbildningen är näringslivsanknytningen. En bättre kvalitet samt praktisk anknytning i
användbarhet/människa-tekniksystem-kurserna efterlyses av flera. Profilering mot andra program, mer
programmering samt mer om projektledning/agila utvecklingsmetoder betonas av några. Ett sätt att få en
bättre näringslivsanknytning är genom ett system med utexaminerade C:are som är mentorer för C-studenter.
Det är därför roligt att konstatera att 58 % av de som svarat på enkäten kan tänka sig att vara mentorer.
Hur nöjda är då C-alumnerna med sin utbildning? 44 % anser att de är nöjda och 48 % att de är delvis nöjda.
Resultatet verkar m a o vara ok, fast med ett ordentligt utrymme för förbättringar. Om vi i likhet med
sammanställningar av CEQ-enkäter på kursnivå bildar grupper av nedanstående påståenden (numreringen av
dessa framgår nedan) till att bilda kategorierna
God undervisning (påståenden 3, 7, 15, 17, 18, 20)
Tydliga mål (påståenden 1, 6, 13, 24)
Förståelseinriktad examination (påståenden 8, 12, 16, 19)
Lämplig arbetsbelastning (påståenden 4, 14, 21, 23)
Dessutom har vi sex olika allmänna färdigheter som behandlas i påståenden 2, 5, 9, 10, 11 och 22. Om vi för
de fyra första kategorierna bildar medelvärden på basis av resultaten för de individuella påståendena får vi att
(här har vi använt de matematiska värdena -100 = Tar avstånd från påståendet, -50 = tar delvis avstånd från
påståendet, 0 = varken instämmer eller tar avstånd från påståendet, 50 = instämmer delvis med påståendet
och 100 = Instämmer helt med påståendet. På ”negativa” påståenden har tecknet på resultaten vänts):
God undervisning
Tydliga mål
Förståelseinriktad examination
Lämplig arbetsbelastning

+20
+33
+42
+28

Överlag är resultaten hyfsade även om utrymme för förbättringar finns. Avseende kategorin ”god
undervisning” behöver framförallt återkoppling från lärarna till studenterna bli bättre. När det gäller ”tydliga
mål” så är det framförallt i frågan ”Lärarna klargjorde redan från början vad de förväntade sig av studenterna”
det brister. Avseende förståelseinriktad examination är det en aning oroväckande att 32 % anser att de delvis
tar avstånd till eller varken tar avstånd eller instämmer i påståendet ” Examinationerna under utbildningen
krävde att man verkligen förstod vad kurserna gick ut på”. Avseende ”lämplig arbetsbelastning” är antagligen
medelvärdet helt OK med tanke på att ett för högt positivt värde antagligen anger att arbetsbelastningen varit
för ”lätt”. Om vi på motsvarande sätt bestämmer siffervärden för de sex påståenden för allmänna färdigheter
får vi:
2. Utbildningen har utvecklat mina färdigheter i problemlösning
5. Utbildningen har skärpt mitt analytiska tänkande
9. Utbildningen har utvecklat min förmåga att arbeta i grupp
10. Utbildningen har gjort att jag känner mig säkrare på att angripa nya och obekanta problem
11. Utbildningen har förbättrat min förmåga att kommunicera skriftligt
22. Utbildningen har hjälpt mig att utveckla förmågan att planera mitt arbete

+88
+77
+46
+66
+44
+41

Det är glädjande att konstatera att alla får relativt höga positiva värden, vilket antyder att dessa färdigheter
till stor del tillgodoses genom utbildningen. Man kan dock tycka att grupparbete och skriftlig kommunikation
bör kunna för förbättras med tanke på att dessa moment ingår i flera kurser. Likaså bör förmågan att planera
sitt arbete tränas bättre än den gör idag.
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Den sista delen av alumnenkäten berör målen för infocomutbildningen. För att bedöma om ett mål är uppfyllt
eller inte har vi använt ett subjektivt mått på att minst 2/3 av de svarande skall ha ansett målet uppfyllt helt
eller delvis. För de tre sista målen som är infocom-specifika är det dock rimligt att ha en högre ”ribba”, varför
vi här lagt denna till att minst 3/4 av de svarande skall ha ansett målet uppfyllt helt eller delvis. Nedan ges de
mål som inte uppfyllt dessa kriterier tillsammans med % - andelen som ansett målet helt eller delvis uppfyllt.
Totalt sett är det fyra av de allmänna civilingenjörsmålen som inte är uppfyllda enligt det använda kriteriet. De
som berör hållbar utveckling, miljö och ekonomi fanns inte tidigare utan adderades i samband med den nya 5åriga civilingenjörsutbildningen som sjösattes hösten 2007. Därför är det inte så konstigt att måluppfyllelsen
är bristfällig eftersom de som svarat på enkäten följt den tidigare civilingenjörsutbildningen. I den nya
civilingenjörsutbildningen har dessa bitar inkluderats i det obligatoriska blocket, varför dessa mål idag bör
tillgodoses betydligt bättre. Detta gäller även etik. Det återstående målet gäller i huvudsak skriftlig och
muntlig kommunikation. Dessa allmänna ingenjörsfärdigheter bör ses över i ett programperspektiv så att de
ges tillräcklig vikt samt att en progression tillgodoses. Avseende de specifika målen för infocom är resultaten
tyvärr inte speciellt bra. Bara ett av målen uppfyller det ställda kravet – och det precis. Till viss del kan det ha
att göra med att de specifika målen i samband med skrivningen till den nya 5-åriga utbildningen skulle
komprimeras varför dessa blev relativt omfattande och därmed lite otydliga. Således behöver målen bli
kortare, tydligare och fler till antalet för att bli mer greppbara för studenterna. Vidare bör de också ses över så
att de verkligen anger kärnan för vad en C-ingenjör förväntas kunna. Nedan redovisas de mål där andelen
studenter som anser att målet helt eller delvis uppfyllts är mindre än 2/3 respektive 3/4.

Allmänna mål för civilingenjörsutbildningar

Andel studenter som
ansett målet helt eller
delvis uppfyllt (%)

g) förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till
människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och
ekologiskt hållbar utveckling,

50

i) förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i
dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap
och de argument som ligger till grund för dessa.

66

j) förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och
etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete,

36

k) insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors
ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och
arbetsmiljöaspekter

40

Specifika mål för civilingenjörsutbildningen i Informations- och kommunikationsteknik

Andel studenter som
ansett målet helt eller
delvis uppfyllt (%)

m) Förmåga att tillämpa tekniker ur telekommunikationsområdet för att konstruera
avancerade, men samtidigt lättanvända informationssystem för datautbyte.

68

o) Förmåga att beskriva och modularisera stora kommunikations- och informationssystem
på olika nivåer så att utvecklingsprocessen och effektiviteten kan förbättras.

50
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Vilken inriktningsprofil valde du under åk 3-4 på din utbildning?
%
A) Informationsöverföring
14%
B) Kommunikationssystem
30%
C) Människa-tekniksystem
38%
D) Säkerhet och tillförlitlighet 12%
E) ?
6%
Summa
100%

Gjorde du ditt examensarbete vid ett företag?
%
Ja
92%
Nej
6%
?
2%
Summa 100%

#
46
3
1
50

Om så, var din första anställning på detta företag?
%
Ja
28%
Nej
64%
?
8%
Summa 100%
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#
14
32
4
50

#
7
15
19
6
3
50

Sony Ericsson
Axis Communications AB
Testway/Jayway
Accenture
Combitech AB
Cybercom Sweden South AB

-1
0

7

1
2
3

7
6
3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Schilling
Smart Refill AB
SmartTrust AB
Sogeti Sverige AB
Sticent AB
SWECO Position
Yves Roche
Tedkompile AB

-2

Fidens Partners
Flygprestanda AB
Försvarsmakten
IBM
Lundalogik
Omnilog Syd AB
SAAB Communications

-3

TAT (The Astonishing Tribe)
Teleca
BearingPoint
Capgemin1
Danske Bank
Eseco System AB

<-3

Softhouse

Tactel AB
Antal utexaminerade C-studenter

Tid mellan examen och första anställning (negativa siffror avser att man fått jobb innan examen)
18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
>3

Antal månader mellan examen och första arbete

Vid vilket företag fick du din första anställning efter examen?

Hur pass väl överensstämmer din första anställning med området för din utbildning i
informations- och kommunikationsteknik?
%
A) Mycket väl 22%
B) Väl
58%
C) Sådär
16%
D) Mycket lite 2%
E) Inte alls
2%
Summa
100%

#
11
29
8
1
1
50

Enligt din bedömning – Gav dig din utbildning inom informations- och
kommunikationsteknik en fördel för att få din första anställning jämfört med om du
exempelvis hade gått en datateknikutbildning?
%
A) Ja
26%
B) Gjorde ingen skillnad 68%
C) Nej, det var en nackdel 6%
Summa
100%

Hur väl kände arbetsgivarna till InfoComutbildningen när du sökte ditt första jobb?

A) Bra
B) Hyfsat
C) Lite grann
D) Inte alls
Summa
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%
10%
8%
28%
54%
100%

#
5
4
14
27
50

#
13
34
3
50

Vid programmet för informations- och kommunikationsteknik funderar vi på att profilera
oss starkare mot användbarhet/ människa-teknikinteraktion samt projektledning i
utbildningens obligatorium för att få en tydligare avgränsning gentemot
datateknikutbildningen.

Hur upplever du spontant denna tanke?
A) Mycket bra
B) Bra
C) Sådär
D) Dålig
E) Mycket dålig
Summa

%
36%
34%
22%
6%
2%
100%

#
18
17
11
3
1
50

37 har kommenterat frågan
Mycket bra (12 kommentarer)
— Utan tvekan profilen mot användbarhet och erfarenhet att kunna leda en grupp som gav mig mitt
nuvarande jobb. Tycker att programmet ska satsa stenhårt på detta!
— En duktig projektledare bör ha grundläggande kunskaper inom alla delar av mjukvaruutveckling, test,
kravhantering och till viss del konfigurationshantering. Critical chain är en bra metod att lära ut
— Projektledning är något jag sysslar med idag men saknar dessvärre utbildning i området.
— För mig tilltalade just användbarhet/m-t-interaktions delarna mig väldigt mycket. Planerade på att
profilera mig mer åt det hållet, men blev inte så.
— Jag tror att många av mina klasskompisar hade fastnat för denna inriktning, även om de nu faktiskt valt
InfoCom. Jag ser också ett behov av att inrikta sig mer, för det är många som likställer infocom med
datateknik.
— Eftersom jag själv valde den inriktningen tycker jag det är ett viktigt område. Dock har jag i min
yrkeserfarenhet fått en liten känsla av att det inte ges så mycket tid och resurser, även om många företag
hävdar det.
— Projektledning är lite väl snävt enligt min tolkning. Jag hade gärna sett att man tittat på ledarskap,
teambyggande, målstyrt ledande, värdeskapande styrande etc. Dvs. den sortens ledarskap som man idag
pratar mycket om inom IT. (Lean, Agile)
— Just projektledning saknade jag i utbildningen
— Jag är mest intresserad av sådant så jag önskar att jag fick chansen att läsa sådant mer. Det behövs
personer som kan den biten plus det tekniska har det visat sig på mitt företag. Rena interaktionsdesigners
saknar stor förståelse.
— Inriktningen människa teknik med projektledning ger bättre förståelse och även en bredare kompetens
att sedan söka jobb på
— För min del hade mer projektledning varit bra, men även en del mer obligatorisk programmering, eller
egentligen framförallt bättre programmeringsundervisning med mer fokus på att faktiskt implementera kod
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och det med bättre uppföljning och feedback. Jag tror att jag lärde mig mer om just utveckling den första
veckan på mitt första jobb än under alla åren på LTH.
— Det jag saknade när jag började arbeta var just programmeringserfarenhet, men mina
ledarskapsförmågor och process kunnande har kommit väl till användning.

Bra (11 kommentarer)
— Bra så länge programmering och liknande inte råkar illa ut
— Jag tycker det är en bra idé att profilera mer åt detta håll. Problemet är dock att många av de kurser jag
läste med inriktning mot MDI/Usability var upprepande. Flera av kurserna innehöll samma moment och
t.o.m. samma föreläsningar. Jag hade gärna sett mer inslag av interaktionsdesign i inriktningen (har
kompletterat min utbildning med 30hp interaktionsdesign på mah vilket har givit en jättebra grund att stå
på). Projektledning är också ett spännande område. Jag ser själv tillbaka och inser att vi inte haft någon
direkt kurs i detta. Hade gärna läst någon kurs i projektledning och där man får mer information kring hur
projekt kan drivas (scrum, osv).
— Projektledning görs väl redan av TM/indek?
— Detta skulle ge InfoCom ett större existensberättigande.
— Spontant känns det lite fel, är inte tanken att programutbudet är det som skall skilja en utbildning från
en annan. Om de anses för lika så kanske man skall göra om kursupplägget, inte nödvändigtvis göra om
själva grundstommen till vad som (generellt) är en civilingenjörsutbildning.
— Kan vara användbart att när man kommer ut ha lite mera erfarenhet inom projektledning vilket finns
överallt.
— Dock svårt att slå sig in inom vissa ämnen direkt på en arbetsplats. Då är det bra att ha programmeringen
som bas. Ta inte bort den.
— Mycket bra om projektledning ingår i utbildningen.
— Jag tror det viktigaste är att få kontakt med företagen för att främst låta dem veta att programmet finns,
men också för att veta vad de vill att vi borde göra.
— Inga
— Låter som en god idé. Spontant tycker jag att man måste vara tydlig med att det fortfarande är
mjukvaruutveckling man jobbar inom. Företagen vet inte om att InfoCom är så pass lik Datateknik som den
är. Om de visste det hade det varit lättare att få jobb.

Sådär (10 kommentarer)
— Inga fler val? Låter lite tunt...
— Min bild är att arbetstillfällen inom/med fokus på användbarhet/människa teknikinteraktion är ganska
begränsat. Däremot är jag positivt inställd till ett starkare fokus på projektledning.
— Om detta innebär en mkt bra dialog med kursansvarig/ngn från inst varje vecka kanske ide'n är bra. Bra
med avgränsning eftersom man ändå valt infocom och inte datateknik
— Projektledningskunskaper är bra att ha men användbarhetskurserna är inte något som man har haft stor
användning av i yrkeslivet. Företagen tittar hellre på andra kompetenser.
— Kan vara bra, men man får inte tappa programmeringskunskaperna. Väldigt svårt att få ett jobb bara
inom användbarhet, skulle tro att det är nästan alltid man börjar som programmerare.
— Användbarhet, jättebra. Däremot ger inte projektledning i traditionell bemärkelse särskilt mycket.
Praktiskt taget alla som tar examen i infocom (eller datateknik) börjar med programvaruutveckling. Sen kan
man gå vidare som projektledare efter några år, men det är enormt viktigt att ha en stabil grund som
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utvecklare. Det jag skulle rekommendera är snarare än "projektledning" satsa på fokusering på agil
utveckling, t.ex. Lean, Scrum, XP. Det är värdefull kunskap som kommer vara applicerbar oavsett om jobbet
är som testare, utvecklare, projektledare, produktägare etc.
— Svårt med bra kurser inom användbarhet/människa-teknikinteraktion. Projektledning är en god idé.
— De flesta roller som jag känner att man går in i efter InfoCom är ganska tekniska i sin art. Att gå in som
projektledare är inget man gör direkt efter utbildningen i de flesta fall. Beroende på hur MDI profilen blir
starkare kan detta vara en bra idé. Gör det i så fall närmare knutet till att få sakerna gjorda i form av att
handgripligen designa webgränssnitt osv i miljöer som liknar verkligheten. Lära sig verktygen för detta
kanske är en idé.
— Gick själv människa-interaktion. När det kommer till kritan så handlar det oftast om att ha en solid
förståelse för programmering och utveckling i arbetslivet. Att ha förståelse för användbarhet m.m. är
viktigt, men det är inte det de flesta InfoCom:are kommer jobba 100% med. Har i många avseenden saknat
utbildning inom praktisk programmering tyvärr. InfoCom borde vara utbildningen som genererar tekniker
som är duktiga utvecklare, som har både teknik och användbarhet i åtanke. En tekniker som är duktig på
användbarhet men inte programmering kan och kommer konkurreras ut av interaktionsdesigners. Om jag
hade fått bestämma så hade jag gjort InfoCom till en utbildning som utbildar duktiga
högnivåprogrammerare med bra förståelse för interaktionsdesign. De som vill jobba med programmering
och utveckling på lägre nivå får utbilda sig inom datateknik.
— Projektledning - absolut! Det saknade jag under utbildningen. Användbarhet/människa-teknikinteraktion
- nej, skrota det helt! Det underminerar utbildningens trovärdighet att ha med en massa tramskurser med
GUI-design och liknande.
Dålig (3 kommentarer)
— Känns som att den inriktningen redan finns på Systemvetarprogrammet/Informatik i viss mån. Tycker att
inriktningen var bra, vad som däremot var dåligt var just Människa-teknikinteraktions delen där
undervisningen var undermålig bortsett från någon kurs andra årskursen som var ok.
— Personligen hade jag föredragit en tydligare inriktning mot just kommunikation, med en mer
"humanistisk" inriktning riskerar programmet att uppfattas som lägre värt i tekniska sammanhang.
— Jag tror inte på projektledningsprofileringen eftersom jag tror det är arbetslivserfarenhet som kan göra
en till en bättre projektledare. Det är också få företag som anställer nyutexaminerade ingenjörer som
projektledare

Mycket dålig (en kommentar)
— Om jag minns rätt så är det två (kanske tre) kurser som är obligatoriska inom detta. Detta tycker jag är
fullt tillräckligt. Tror det finns en risk att utbildningen blir sedd som en "lättare" version av datateknik. Jag
tycker detta är fel väg att gå. T.ex. finns det folk som går ut som civilingenjörer inom informations- och
kommunikationsteknik utan att ha hört talas om vad entropi är. 35 har kommenterat frågan
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Sett utifrån ditt arbete – vilka kunskaper värderar du högst som du förvärvat under din utbildning?
49 har svarat på frågan
— Problembaserad lösning, Helhetssyn på datorsystem, programmering, användbarhet, projektledning
— Kunskap om användbarhet och design.
— All programmeringskunskap
— Programmering och helhetsperspektivet på utvecklingsprocessen. Användbarhetsdesign i samverkan
med själva implementeringen.
— Projektledning, helhetsbild av IT utveckling i projekt. Människa teknik interaktion
— Att snabbt och systematiskt kunna ta till sig och tolka information.
— Mjukvaruutveckling, kommunikationssystem, informationsteknik, matematik. Just nu jobbar jag med
bildanalys inom medicinteknik så för tillfället väger det ganska så tungt.
— teknisk kompetens och tankegång
— att snabbt ta in mkt information samt att bredden på kunskapen gör det lätt att få en översikt/lättare
att abstrakhera/generalisera problemet till en högre nivå
— Den helhetsbild man fick över datorer och datorsystem i nätverk.
— Den programmeringskunskap jag fick. Även den förståelse av användbarhet man fick (men mkt av detta
är sunt förnuft)
— Telecom-kunskaperna.
— En bred bas, och förmågan att snabbt och lätt sätta sig in i nya tekniker
— Programmeringskunskaperna är en bra kombination med min profil mot användbarhet. Även kurserna i
kravhantering och användbarhetsutvärdering har givit insikt i kompetenser som saknas på de företag jag
varit i kontakt med.
— Mitt sätt att lära mig. Även kritiskt och utvärderande tänkande.
— Generella kunskaper inom datavetenskap
— programmering, interaktionsdesign
— förmågan att ställas mot ett problem och kunna lösa det metodiskt
— Förmågan att snabbt ta in ny kunskap
— Programmeringen och kommunikationsdelen
— Den praktiska programmeringserfarenheten, samt förmågan att effektivisera arbetet och höja
kvaliteten på produkten.
— Digital kommunikationsteori, programmering, programvaruutvecklingsprocess
— Bredden. Att veta lite om mycket.
— Färdigheten att snabbt tillgogogöra sig information och omvandla den till praktisk kunskap - dvs att ta
teori och utnyttja den i sitt praktiska arbete.
— Problemlösning samt förmågan att ta till sig ny information.
— Programmering och interaktionsdesign
— Mitt analytiska tänkande, mitt sätt att strukturera och planera kommande arbete.
— Programmering
— Tankesättet som lärs ut i hela civilingenjörsutbildningen.
— Programmering. Kunskaper inom inlärda programmeringsspråk och förmågan att lära sig nya språk.
— Utbildningen gav en bra och bred bas inom gsm nät och internetprotokoll. Kurserna i usability var även
ett viktigt inslag som jag har haft mycket nytta av.
— Java, UML, OSI, nätverk, säkerhet (PKI)
— Programmeringskunskaper och kunskaper inom användbarhet/kognition/människa-datorinteraktion.
— Programmeringskurserna
— människa teknik mötet varvat med projekt ledning
— Programmeringskunskaperna, nätverkskunskaper, samt grupparbeten i t.ex. PUSS kursen
— Processtänket och ingenjörsmässighet, grupparbeten. Alla små tekniska bitar som man fick beröra i
olika delar av utbildningen.
— Kravframtagning, och andra kurser om de funktionella delarna av systemutvecklingen
— Problemlösningsmentaliteten som man utvecklar som civilingenjörstudent
— Programmering och protokollkunskaper
— Programmeringskunskaper
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— Programmerings/mattekurserna och inte minst kurser inom min profil har gett mig en god förståelse
för teknik. Detta ger ett stort självförtroende i arbetslivet.
— programmering
— Kunskaper i matematik, programmering och om hur datorer fungerar (t.ex. datorarkitektur och
operativsystem). Även kunskaper i elektronik och om nätverk har varit nyttiga
— Infocom gav en väldigt vältäckande helhetsbild som jag tror kommer till användning extra väl inom IT
branschen. Arbetssätten på infocom skiljde sig något från datateknik och jag tror att iden med mer
processtänkande, projektarbeten och kravhantering är rätt väg att gå om man vill specialisera sig som
teknisk projektledare
— Förmågan att lösa problem, se helheter och ta in nya kunskaper
— Att arbeta självständigt och i grupp för att färdigställa olika uppgifter.
— Management - IT-strategier Verksamhetsstyrning IT-Infrastruktur
— Bredden och djupet i programmeringskurserna, jag läste java, java ME, C och C++. Det hjälpte mig när
jag fick mitt första jobb. Datasäkerhetskurserna var bra och internet inuti var den klart bästa kursen som
jag läste.
Sett utifrån ditt arbete – vilka kunskapsområden saknar du eller har varit bristfälliga i din utbildning?
48 har svarat på frågan
— Man saknar erfarenhet från att jobba med riktiga system på kanske ett par hundra tusen rader kod och
uppåt. Systemen man sitter med i skolan är pinsamt enkla jämfört med verkligheten
— Mer elektronik och fysik. Det är ju ändå grunden för informations- och kommunikationsteknologi.
— Hårdvara, elektronik
— Programmeringsteori.
— Projektledning, teamwork, hur det är att jobba i grupp, hur olika människor fungerar osv ...
— Hårdvara, elektronik, hårdvarunära mjukvaruutveckling
— Jag jobbar med ganska hårdvarunära programmering och på InfoCom kom man aldrig direkt i kontakt
med det (förutom den astråkiga kursen Datorteknik 5p). Tror jag hade behövt läsa Digitala projekt eller
något liknande.
— Projektledning
— Bredd i programmeringskunskaper
— Att hålla presentationer, att skapa mjukvara i större projekt sammanhang.
— Praktiska tillämpningar av kunskaper inom MDI/Usability/användbarhet. Det var ett par kurser där vi
praktiserade våra kunskaper men feedbacken från lärarna var bristfällig. Tror det saknas kompetens inom
området för "renodlad" interaktionsdesign. Dvs det saknas någon som faktiskt jobbat med att träffa
användare och sen jobba fram produkter utefter deras önskemål. Vi läser mycket teorier kring det men
det är svårt att tillämpa sen när man ger sig ut själv.
— Databasadministration, server-administration.
— projektledning
— Agila utvecklingsmetoder. Jag lärde mig som tur var det i samband med exjobbet, men det var ju helt
eget val.
— UML, verktyg, open source bibliotek
— Programmering inom Java EE, versionshantering, projektledning och ekonomi hade gett en ännu bättre
bas att stå på.
— Gruppdynamik, analys, feedback
— Verklighetsanknytningen gentemot arbetslivet.
— Projektledning, marknadsföring och ekonomi.
— Projektstyrning
— C-Programmering Agila utvecklingsmetoder. Testdriven utveckling, continous integration.
— Utvecklingsarbeten i medelstora grupper, gärna med versions- och ärendehantering.
— Programvarukvalitet
— Någon grundläggande ekonomikurs borde vara obligatorisk.
— C/C++, .NET, arkitektur.
— Jag hade önskat mer praktisk programmering, i verkliga projekt, där man utökar riktiga system istället
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för att göra små uppgifter "from scratch". Mer praktik på företag hade varit önskvärt.
— design av mjukvara, denna del var undermålig på D-sek
— web-inriktningen, bildbehandling, andra programmeringsspråk än java
— säkerhet fanns inte så mkt - fick söka mig till andra universitet. Verkar ha blivit bättre med tiden - nu
finns en egen inriktning "säkerhet". Saknade kurser om projektledning.
— Projektarbeten som knöt ihop de olika delarna (t.ex. kravspecifikation, utveckling, test) och att arbeta i
strukturerade projekt/leda projekt.
— Fler kurser där man går in på de verktyg som används på marknaden
— borde ha läst mer programmering
— Projektledning
— C programmering
— Användning av IDE som t.ex. eclipse. Har förstått att man använder detta nu i javakursen, det hade jag
velat ha. Agila metoder som lärs ut i XP-kursen etc. borde finnas med på C.
— Avancerad högnivåprogrammering, praktiska moment (alldeles för mkt teori). Varför inte bjuda in
företag och låta studenterna vara med i utvecklingsarbetet, få känna på hur t.ex. scrum fungerar och
första arbetsfördelningen i teamet?
— Mer praktiska erfarenheter och kontakt med företag är aldrig fel
— Någon kurs i pedagogik hade varit väldigt givande - speciellt för de som vill satsa på att jobba med
användarvänlighet
— generellt hur projekt startar upp, koordineringen med andra länder
— Projektledning och kunskap om arbetsformer (Agile, SCRUM mm.)
— Mjukvaruutveckling i större sammanhang, där man utvecklar en liten del i något större.
— Det skulle finnas en obligatorisk grundläggande elektronikkurs.
— Jag saknar mer erfarenhet av att programmera (det är lite som att ta körkort, bara för att man vet hur
man gasar, växlar och bromsar är man ingen bra bilförare). Det hade klart varit trevligt med fler kurser
som kravhanteringskursen. Framför allt tror jag det är viktigt att man som student får inblick i vad andra
ingenjörer arbetar med så att man kan hitta rätt tidigt och välja kurser därefter.
— Java EE
— Projektledning och programmering.
— Kontakt med näringslivet och arbetslivet som väntar. Enligt mig är utbildningen för forskarinriktad med
tanke på hur många som forskar och hur många som börjar arbeta på företag efter utbildningen
— Excel - så mkt som det används idag av alla företag är det omöjligt att begripa att man inte har en enda
hp efter 5 år av civilingenjörsstudier
— Verklighetsanknytningen, det är väldigt sällan man som programmerare får skriva helt ny kod, oftast får
man lägga till kod till en befintlig kodmassa. Vore bra med en eller flera kurser som fokuserade på detta
och där man får lära sig att modulisera koden på rätt sätt. Vore även bra med en kurs i continuous
integration.
Om du tittar i backspegeln – Nämn de tre saker du uppskattat mest i din utbildning
45 har svarat på frågan
— Bredden på de kurser jag har läst, ovanlig profilering, tillgång till lärare som är världsledande inom sina
områden
— Valfriheten - många valfria kurser, lite matte (inget man använder i jobbet, eller iaf väldigt få av dem
som går ut) Nätverksprogrammeringen redan första året var mycket bra.
— Java-programmering, Databaser, informationsteori
— Bredden i utbildningen Möjligheten att utforma en egen inriktning
— Exjobbet, designkurserna och programmeringskurserna.
— Interaktionsdesign/ usability Mjukvarudesign Bredd
— matematik informationsteori vännerna
— bredden, användbarhetsutv & konfigurationmanagement kurserna
— 1. Avslutningen Technology Management 2. Att skriva examensarbete för ett företag. 3. Bra
studiekamrater
— Kursen objektorienterad modellering och design. Föreläsaren var värdelös och kursupplägget katastrof,
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men den kursen lärde mig verkligen att tänka objektorienterat och lärdomarna från den kursen tillämpade
jag under resten av utbildningen.
— Inriktningskurserna, storleken på årskursen och studenterna.
— Utbytesåret, Insikter i Användbarhet/MMI, Klasskamraterna
— PUSS - Uppleva vattenfall i kontrollerad miljö och nu fått insikten att aldrig mer. Valmöjligheterna som
jag hade, och ändå kunde man vara lite annorlunda än traditionella D. Den mindre klasstorleken.
— Möjligheten att pussla ihop min egen utbildning mot slutet. Bredden/Vidden av utbildningen. Att
examensjobbet kunde utföras bra/smidigt på företag samt GBG och MLM.
— 1. Funktionsprogrammering 2. Att man trots allt klarade matematiken 3. Exjobb på företag
— 1) En god grund. Även om jag inte använder det särskilt ofta så är jag glad över att kunna matematik
och reglerteknik, det ger en gemensam syn på kunskap och en möjlighet att kommunicera med andra i
branschen. De som inte har den här bakgrunden blir väldigt tysta så fort en diskussion leder in på
teori/matematik. 2) Kontaktnät. Praktiskt taget alla som har gått klart utbildningen är genuint duktiga
människor som kommer gå långt. Att ha kontakt med dem när de stiger till bra positioner på olika företag
är oerhört värdefullt. Jag var inte särskilt aktiv i det "studentikosa" och det behövs heller inte för att få ett
bra kontaktnät. 3) Exjobbet. Det var ett mycket spännande och givande exjobb som jag kunde utföra på
ett företag i Malmö. Det var helt klart meriterande inför mitt första jobb. Faktum är att jag hade ca 5
företag som jag verkligen kunde välja mellan, samtliga ville erbjuda mig jobb.
— Möjligheten att göra ett utbytesår, klasskamraterna, programmeringskurserna
— * Möjligheten att läsa kurser på andra institutioner (t.ex. rehabiliteringsteknik och kognition) * Att ha
många grupparbeten * För det mesta bra och engagerade lärare/föreläsare
— vännerna, Per Holm, ryssen som undervisade matematik
— kursarna - bra blandning av folk, mixen - lite av varje område gav bra helhet
— *Bredd i utbildningen *Intressanta och utvecklande diskussioner med trevliga kursare i samband med
väl genomtänkta projektbeskrivningar *Min profil (människa/maskinsystem)
— Studiekamrater, övningstillfällen och -hjälp, hyfsat lätt att få jobb efter examen.
— Fokuset på tankesätt, inte detaljer. Programmeringskurserna De valfria poängen som ger stora
möjligheter att forma programmet.
— Gemenskapen, tillämpad matematik, öppenheten gentemot teknologen
— Först och främst de personer man träffar under utbildningen, därefter programmeringskurserna och
kommunikationskurserna.
— Gemenskapen, personliga utvecklingen och valfriheten
— Samarbetet med IKDC. Alla programmeringskurser. Försöket till tvärvetenskapliga kurser.
— Bredden, inriktningsmöjligheterna, djupet.
— Friheten att ändå påverka val av kurser, öppenheten (att kunna diskutera med föreläsare och
professorer och till och med höja kritiska röster), de korta feedbacklooparna i och med tentor varje
kvartal.
— Friheten vi C01:or hade att utforma programmet. Ingen elektronik och minimal fysik. Få studenter som
ger en sammansvetsad grupp
— Bredden och djupet inom telecom och internetprotokoll.
— Bredden, kurserna i kodningsteknik, programmering, internet inuti, kommunikationssystem
— LTH är vida känt - kvalitetsstämpel man kommer långt med - lättare att hävda sig på arbetsmarknaden
Rätt stor frihet att skräddarsy sin utbildning Kontakter o vänner för livet
— Användbarhet/interaktionsdesignkurserna, matte, programmering
— Bredden på utbildningen, ej mer matte än nödvändigt, det öppna klimatet med lärarna
— Nya kurser utan ryggsäck från äldre ingenjörsprogram, gjorde att man kunde gå mer direkt på de viktiga
bitarna.
— Valfriheten - Vi har kunnat läsa mycket extra (jag kompletterade själv utbildningen med en master i
kognitionsvetenskap) Bredden på kurskorgen Att det inte var överväldigande mängd programmering och
matte i början men att det ändå var tillräckligt för att man kan gå ut och arbeta som utvecklare.
— Väldigt bred teoretisk grund Duktiga lärare (men finns så klart undantag) Skolkamrater
— Kombinationen av bred och djup kunskap. Kommunikationsteknik, informationsteknik, telecom.
Matematik med fokus på bildanalys
15

— Bredden (läste Industriell ekonomi som avslutning), Telekom (jobbar idag på SEMC) & klasskompisarna
(umgås fortfarande)
— Kurser inom min profil. Även programmering och matematik.
— Vi var första året och jag upplevde ett stort engagemang från lärarna. Vår klass hade väldigt fin
gemenskap (möjligen för att den inte var så stor och för att det inte var "typiska tekniker") Jag tycker
kvaliteten på många kurser inom utbildningen är riktigt bra.
— * Metoder att lösa problem * Grundkunskaper för att kunna ta IT/Telecom-arbeten (ex
Javaprogrammering) * Kontakter jag knutit med andra studenter
— Kontakten mellan användaren och tekniken, slipper hårdvarukurser som Datateknik måste läsa,
kurserna inom datakommunikation
— Technology management Lärandet av logiskt tänkande genom programmeringen IT-kunskap
Om du tittar i backspegeln – Nämn de tre saker du främst skulle vilja förbättra på C-programmet
46 har svarat på frågan
— Mer kontakt med näringslivet och mer kurser som har anknytning till arbete på företag
— Mer programmering, anser att vissa obligatoriska kurser inom informationsöverföring kan man strunta
i, gör minst en kurs med utveckling i grupp obligatorisk
— * Närmare samarbete med näringslivet * Projektmetodik och projektledning
— Profilering mot andra program Kontaktnät mot näringslivet Större variation inom människa teknik
interaktion, fler perspektiv, och mer praktisk design istället för bara teori om usability etc.
— 1. Gör programmet mer likt hur verkligheten ser ut. 2. Gör skillnaden mot data större (t ex genom att
inför projektledning och annat matnyttigt) 3. Försök hålla kurser som blandar in riktiga företag (dels för att
få kontakter inför arbetslivet, dels för att ge studenterna en bättre bild av vad som väntar).
— arbetsbelastningen på MAM-kurserna kan ökas
— Mer praktiska moment Mer programmering (i olika språk m.m.) Mer utbildning inom entreprenörskap
— eftersom jag gick i andra kullen så var inte "allt satt" vilket gjorde att flera ändringar gjordes under
resans gång och de ändringarna kändes inte alltid helt genomtänkta (bättre struktur). Saknade djupare
kurser (de flesta kurser jag gick skrapade bara på ytan) som inte var inriktade mot ren programmering.
Skulle önska en del fler gemensamma arbete där man/eleverna får lära sig hur man bäst får en grupp att
fungera så bra som möjligt (i grupper om 5-10 personer).
— 1) Användbarhetskurserna på "designcentrum" var otroligt flummiga och de återanvände samma
material i flera kurser. Jag var väldigt intresserad så jag läste mig till på egen hand, men det hade behövts
en rejäl satsning (både inom forskning och utbildning) på området. Jag använder fortfarande det här som
ett skrämmande exempel på ironiskt dålig användbarhet hur dörrarna till designcentrum har
bruksanvisning upptryckt bredvid så användaren ska veta hur de fungerar. Pinsamt, pinsamt. 2) Fler fria
val tidigare. Den roligaste tiden på LTH var när jag kunde välja kurser själv. Rör inte matematikkurserna
och programmeringskurserna, men i övrigt var det flera obligatoriska kurser som var meningslösa. Varför
ska jag lära mig om "fysisk arbetsmiljö" ? 3) Avskaffande av kårobligatoriet. Men nu har det skett. Hurra!
— Jag tyckte alla kurser om signalbehandling och relaterat var trista och irrelevanta för det jag jobbar med
nu, men kan hända att det passade bättre för vissa.
— kopplingen till kåren, kopplingen till Sveriges ingenjörer, andelen kvinnor i utbildningen
— Valmöjlighet att kunna läsa mer LU-kurser Praktik - man saknade industrikontakter för t.ex.
sommarjobb Arbeta mer för att sprida C-programmets existens - man får alltid referera till "ungefär som
data" för alla som ej läst infocom
— Vissa inledande kurser var för basic och kändes inte givande. Större utmaningar ger bättre
förberedelser inför arbetslivet. Kursen Internet Inuti var en bra nivå som verkligen gav förståelse och
viktiga erfarenheter. Kursen i kryptoteknik borde ha högre förkunskapskrav, den var svår att ta till sig utan
t.ex. kunskaper i diskret matematik.
— *Tydligare profilering *Mer praktik *sammanhållningen på programmet. Tyvärr är det få C-are som
engagerar sig i D-sektionen. Det kanske krävs att C-arna har egna aktiviteter för att de ska vilja engagera
sig i något studentikost.
— Bredare programmering (fler språk obligatoriskt), tydligare människa-dator-interaktions-kopplingar till
arbetsliv och arbetsuppgifter, tydligare avskiljning från Data gör det lättare att förklara för arbetsgivare
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vad C är.
— Bättre (tidigare) koppling mellan grundkurserna i matematik och senare inriktningskurser, tydligare röd
tråd i utbildningen, ekonomi som obligatorium
— Eftersom jag gick första året hade utbildningen många barnsjukdomar. Alla var överrens om att detta
var att vänta av en ny utbildning. Ändå lyssnade man inte på studenterna och tre år senare kvarstod
samma problem. Jag tycker att man svek kommande årskullar genom att inte ta vår kritik på allvar och kan
bara gissa att så fortfarande är fallet. Sedan hade jag velat se en tajtare koppling till industrin. Jag vet
många företag som gärna ställt upp gratis och bidragit med material, föreläsningar, projekt etc. för att ge
en koppling till hur verkligheten ser ut.
— Mera projektkurser samt MDI.
— Mer tvärvetenskapliga kurser, t.ex. kognition, ekonomi. Ta bort onödiga kurser, t.ex. reglerteknik,
signalbehandling. Mer samarbete med IKDC.
— Starkare profilering gentemot d-programmet. Bättre koppling mellan utbildning och verklighet.
— Det var ganska ostrukturerat när C01:orna läste, så det är svårt att ge ett svar som passar in i dagens
utbildning. Skulle gärna lägga mycket vikt vid agila utvecklingsmetoder, något som används mycket i
arbetslivet.
— - Bättre kontakt med näringslivet. - Mer entreprenörsanda, gärna med kurser inom entreprenörskap
och seminarier med inbjudna entreprenörer. - Mer omfattande programmeringskurser.
— Kan tycka det är för mycket obligatoriska kommunikationsteknikkurser.
— design av mjukvara interaktionsdesign Fler företagsförlagda kurser som ger en bild av hur det fungerar
där.
— Närheten till arbetslivet (företag, behov) Skapa en egen sektion, närheten till D-sek Mer fokus på ny
teknik (i a f valbart)
— * Projekt som "bygger ihop" olika kurser så att man får en bättre helhetsbild (PUSS-kursen var bra, men
där fick man ju bara prova på en roll) * mer anknytning till arbetslivet, t.ex. företagsrepresentanter som
kommer och föreläser om olika arbetsmetoder, produkter eller tekniker.
— Mer programmering, mer interaktionsdesign
— Inget speciellt
—— Mer fokus på vad företagen vill ha ut av en student. Vad bör man som student fokusera på för att passa
bättre i vad företagen vill ha. Mer Företagsinteraktion helt enkelt.
— XP och coachingkursen även för C. Nyare tekniker borde läras ut. Agile inom krav och testkurserna,
Ruby i någon programmeringskurs kanske. Som testare behöver man kunna scripta småsaker vilket inte
riktigt föll på plats någonstans i någon kurs.
— Jag tycker det var för mycket kurser i signalbehandling, datorkommunikation, o dyl. De blev också lite
överlappande. Kontakt med företag och användare. Det saknades helt kontakt med företag under alla
kurser. Jag hade gärna sett att det kom tidigare
studenter/företagsledare/utvecklare/användbarhetskonsulter o.dyl och föreläste lite. De var en eller två
kurser på IKDC som var duktiga på att få dit någon från arbetslivssektorn. Och gällande kontakt med
användare så menar jag att alla de projekt vi utförde (i t.ex. programmering, nätverksprogrammering,
kravhantering, interaktionsteknik, osv) saknade verklighetsförankring. Det hade varit mycket roligare och
nyttigare att få träffa en "riktig" kund och få arbeta med dem i projektform. I kursen jag läste i
interaktionsdesign på mah var oerhört duktiga på att låta oss arbeta mot tänkta slutanvändare. Gällande
programmering så saknar jag själv kurser i .net/c#/asp eller någon mer windowsorienterad
programmeringsmiljö.
— Kontakt med näringslivet, Utbudet när det gäller kurser i IT-säkerhet, utbudet av kurser för mobila
applikationer
— Användbarhetskurserna, utbilda vissa föreläsare för att förbättra kvaliteten och kontakten mot företag.
— Byt ut "människa-teknik"-tramset mot kurser som belyser frågor man ställs inför som
projekt/teamledare.
— Samarbeten med företag, praktisk tillämpning och förmedling av kontakter med företag utanför
studierna
— kopplingen till näringslivet avgränsningen till datateknik mer mjukvarukurser (inom mjukvara)
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— Mindre kurser inom användbarhet, människa/maskin interaktion. Inför hellre fokus mot projektledning.
Gärna en grundkurs i elektronik och hårdvara. Många kurser inom kommunikationssystem har varit ganska
lika. Fler omfattande praktiska övningar, t.ex. implementera en basic webcrawler eller dyl.
— Mer mjuka kurser, hur människor fungerar ... det är trots allt stora projekt med många människor som
man kommer att arbeta med.
— Intressantare och mer hands-on-aktiga programmeringskurser med bättre uppföljning och framförallt
återkoppling, möjlighet att få lära sig fler programmeringsspråk och hur man kan använda språk
tillsammans och välja olika språk för olika tillämpningar. Viktigt: Mer utbildning i hur man faktiskt skriver
bra kod. I princip en kurs som utgår från boken The Pragmatic Programmer, som borde ligga under varje Ehusstudents huvudkudde. Oj oj, hade jag bara vetat det som står i den innan jag började jobba..
— Mer fokus på teknik/matematik än människa.
— Insikten i vad man behöver kunna för att klara av arbetslivet. Mer praktik. Möjligen lite ekonomi
eftersom det är bra att kunna om man får andra tjänster än som utvecklare.
— Inget
— Utbildning i Excel Ekonomiinriktning, att finansiell ekonomi och liknande kurser går att räkna in i
examen
— Mer verklighetsanknytning dvs. kurser som fokuserar på förändringar i befintliga projekt. Kanske en
inriktning på kvalitetssamordnare. Mer säkerhetsinriktning, det kommer antagligen att behövas inom en
snar framtid.
— Sluta ge vika för elev-gnäll som gör kurserna enklare hela tiden man är där för att lära sig! MYCKET MER
integration mellan IKDC och E-huset, vi lär oss användbarhet men gör inte ett enda GUI under hela
utbildningen! Mer verklighet, mer stora projekt där man blir tvingad att ta fram resultat som en grupp och
mycket mer kontakt/praktik med riktiga företag och deras problem!

Skulle du kunna tänka dig att vara mentor till studenter vid C-programmet (ex. äta middag
tillsammans en gång per termin, anordna ett studiebesök per år vid din arbetsplats el. dyl.)?
%
#
Ja
58% 29
Nej
40% 20
?
2%
1
Summa 100% 50

Övriga synpunkter:
15 har svarat på frågan
— För ett sådant program måste det initieras en kvalitetsprocess. För ett mentorsprogram är ett utbyte
- man ger och tar - vilket innebär att jag ställer stora krav på den adept jag skulle mentorera.
— Mentorsvaret beror mest på min nuvarande placering i Stockholm.
— Jag tror att LTH skulle kunna stötta nyutexade studenter bättre första året i arbetslivet och att det
sedan skulle göra att de är mer benägna till att ta sig an att vara mentorer.
— Jag tycker att det är för mycket fokus på människa- maskininteraktion och dylikt på infocom. Det
borde vara mer obligatoriska kurser inom det tekniska. Detta hade gjort att studenterna tvingas kliva
över tröskeln som säkert finns när det gäller kurser inom detta.
— Jag vill rekommendera andra studenter att ta en kurs utanför LTH i ett ämne de tycker är intressant.
Jag läste en termin ekonomi. I mitt arbete får jag bara inte utv. mina tekniska kunskaper utan har även
nytta av ekonomin
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— Bra att ni kör utvärdering=)
— Eftersom ni inte har någon "övrig synpunkt" längre ner i formuläret så får ni alla övriga kommentarer
här. Gällande "frågor avseende infocomutbildningen rörande bl.a. undervisning, examination.."
sektionen: Kraven på kvaliteten på leverablerna var inte jämn eftersom kravbilden var väldigt olika
mellan både lärare och institution och inte alltid dokumenterad. "Under utbildningen har jag fått
många värdefulla kommentarer på mina prestationer": Kommentarerna man fick för utfört arbete var
ofta generella och inte alltid tydliga på vad som hade blivit ett "riktigt bra" resultat, det framgick ofta
vad kraven skulle vara för att få godkänt men den personlig informationen om vad som kunde gjort det
till en "pärla" saknades oftast (inte alltid) "Lärarna har verkat mer intresserade av att testa vad jag
minns än vad jag förstått": De lärare jag kom i kontakt med var ofta intresserade av att förmedla
förståelse för problematiken (om man tog kontakt med dem) och angrepps sätt för att komma till
resultat men för att "klara tentan" behövde man inte alltid ha förståelsen... "Det har ofta varit svårt att
få reda på vad som förväntats av mig på den här utbildningen": Om man tog kontakt med lärarna fick
man oftast en klar och tydlig bild på vad som behövdes för att få godkänt ( i de fall där det inte framgick
av dokumentationen som gavs ut under en kurs).
— När jag läser om CEQ-liknande frågor nedan kommer jag ihåg hur dålig den typen av utvärderingar
är. Framför allt fanns det ingen möjlighet att utvärdera föreläsaren eller kursmaterialet. Jag jobbar själv
med utbildning och håller kurser åt stora företag i regionen. På våra omdömes-blanketter är just
lärarens prestation och kursmaterialets kvalitet väldigt viktigt.
— Gällande första frågan om inriktningsprofiler så valde jag en egenkomponerad profil.
— Eftersom jag arbetar som coach/mentor skulle jag vilja utöka detta till att skapa ett mentorprogram
för studenterna på programmet.
— kanske i framtiden ang mentorskap
— Jättebra att ni gör uppföljning på detta. Ni borde satsa på att samla kunskap från de som nyligen
blivit klara med sin examen. Vi har koll på vilka profiler arbetsmarknaden söker, vad man skulle kunna
inrikta sig på och dyl.
— från accentures sida finns det redan många initiativ för och med studenterna på LTH
— Valt en egen utformad inriktning
— InfoCom måste jobba mycket mer på att få bort den fruktansvärda Tenta fokuseringen som finns hos
alla studenter. Endast någon enstaka procent studerar för att minnas och lära sig, resten studerar för
att klara tentan. Jobba mer med metoder som återfinns hos företagen, låt t.ex. projekten vara lite
större och låt kurserna vävas samman i dessa projekt.

Nedan kommer frågor avseende infocomutbildningen rörande bl.a. undervisning,
examination, allmänna färdigheter mm (motsvarande CEQ-enkäten på kursnivå). Var vänlig
svara på samtliga påståenden nedan genom att kryssa i det alternativ som bäst stämmer
med din uppfattning.
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1. Det har varit lätt att veta vilken kvalitet som förväntats på mitt arbete under utbildningen

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
0%

#
0

6%

3

20%

10

50%

25

24%

12

100%

50

%
0%

#
0

0%

0

0%

0

24%

12

76%

38

100%

50

2. Utbildningen har utvecklat mina färdigheter i problemlösning

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

3. Undervisningen under utbildningen har motiverat mig att göra mitt bästa

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

20

%
0%

#
0

12%

6

14%

7

62%

31

12%

6

100%

50

4. Arbetsbördan under utbildningen har varit alltför tung

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
28%

#
14

32%

16

36%

18

4%

2

0%

0

100%

50

%
0%

#
0

2%

1

4%

2

32%

16

62%

31

100%

50

5. Utbildningen har skärpt mitt analytiska tänkande

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

6. Jag har för det mesta haft en klar bild av hur jag har legat till och vad som krävts av mig
på denna utbildning

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
F) ?
Summa
21

%
0%

#
0

4%

2

18%

9

36%

18

40%

20

2%
100%

1
50

7. Under utbildningen har jag fått många värdefulla kommentarer på mina prestationer

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
F) ?
Summa

%
8%

#
4

16%

8

38%

19

36%

18

0%

0

2%
100%

1
50

8. Ett gott minne är egentligen allt man har behövt för att klara den här utbildningen

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
32%

#
16

42%

21

18%

9

8%

4

0%

0

100%

50

%
2%

#
1

6%

3

22%

11

38%

19

32%

16

100%

50

9. Utbildningen har utvecklat min förmåga att arbeta i grupp

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

22

10. Utbildningen har gjort att jag känner mig säkrare på att angripa nya och obekanta
problem

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
0%

#
0

4%

2

4%

2

48%

24

44%

22

100%

50

11. Utbildningen har förbättrat min förmåga att kommunicera skriftligt

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
F) ?
Summa

%
0%

#
0

12%

6

24%

12

26%

13

36%

18

2%
100%

1
50

12. Lärarna har verkat mer intresserade av att testa vad jag minns än vad jag förstått

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa
23

%
16%

#
8

50%

25

20%

10

12%

6

2%

1

100%

50

13. Det har ofta varit svårt att få reda på vad som förväntats av mig på den här
utbildningen

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
22%

#
11

34%

17

34%

17

8%

4

2%

1

100%

50

14. Jag har vanligtvis fått tillräckligt med tid på mig för att förstå det jag måste lära mig
under utbildningen

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
0%

#
0

12%

6

10%

5

48%

24

30%

15

100%

50

15. Lärarna har verkligen försökt förstå de problem och svårigheter som man kan ha
under utbildningen

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa
24

%
2%

#
1

12%

6

42%

21

34%

17

10%

5

100%

50

16. Examinationerna under utbildningen krävde att man verkligen förstod vad kurserna
gick ut på

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
0%

#
0

14%

7

18%

9

58%

29

10%

5

100%

50

17. Lärarna har oftast gett mig värdefulla upplysningar om hur mitt arbete har gått
framåt

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
6%

#
3

28%

14

48%

24

18%

9

0%

0

100%

50

18. Mina föreläsare har varit väldigt duktiga på att förklara saker och ting

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

25

%
0%

#
0

4%

2

34%

17

52%

26

10%

5

100%

50

19. Alltför stor del av examinationen har handlat enbart om fakta

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
F) ?
Summa

%
16%

#
8

36%

18

38%

19

6%

3

2%

1

2%
100%

1
50

20. Lärarna under utbildningen har ansträngt sig för att göra sina ämnen intressanta

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
0%

#
0

4%

2

22%

11

62%

31

12%

6

100%

50

21. Som student har jag känt mig hårt pressad på den här utbildningen

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
F) ?
Summa

26

%
20%

#
10

24%

12

30%

15

22%

11

2%

1

2%
100%

1
50

22. Utbildningen har hjälpt mig att utveckla förmågan att planera mitt arbete

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
0%

#
0

14%

7

16%

8

44%

22

26%

13

100%

50

23. Själva arbetsvolymen på utbildningen har gjort att man inte kunnat begripa allt

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
20%

#
10

28%

14

16%

8

28%

14

8%

4

100%

50

24. Lärarna klargjorde redan från början vad de förväntade sig av studenterna

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

27

%
4%

#
2

24%

12

48%

24

18%

9

6%

3

100%

50

25. Överlag är jag nöjd med utbildningen i informations- och kommunikationsteknik

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
0%

#
0

2%

1

6%

3

48%

24

44%

22

100%

50

Nedan kommer frågor avseende målen med infocomutbildningen i utbildningsplanen. Var vänlig att
svara på samtliga påståenden nedan genom att kryssa i det alternativ som bäst stämmer med din
uppfattning.

Genom min civilingenjörsutbildning i informations och kommunikationsteknik har jag
förvärvat

a) kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet
samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

28

%
0%

#
0

6%

3

14%

7

64%

32

16%

8

100%

50

b) såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i
matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av
området.

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
0%

#
0

6%

3

8%

4

46%

23

40%

20

100%

50

c) förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera
och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
0%

#
0

4%

2

18%

9

50%

25

28%

14

100%

50

d) förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

29

%
0%

#
0

8%

4

4%

2

42%

21

46%

23

100%

50

e) förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter
inom givna ramar,

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
0%

#
0

2%

1

10%

5

46%

23

42%

21

100%

50

f) förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att
modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad
information,

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
0%

#
0

10%

5

18%

9

48%

24

24%

12

100%

50

g) förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till
människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och
ekologiskt hållbar utveckling,

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

30

%
8%

#
4

16%

8

26%

13

22%

11

28%

14

100%

50

h) förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
0%

#
0

14%

7

14%

7

36%

18

36%

18

100%

50

i) förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i
dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap
och de argument som ligger till grund för dessa.

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
4%

#
2

8%

4

22%

11

36%

18

30%

15

100%

50

j) förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete,

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
F) ?
Summa

31

%
10%

#
5

14%

7

38%

19

26%

13

10%

5

2%
100%

1
50

k) insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors
ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och
arbetsmiljöaspekter

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
2%

#
1

22%

11

36%

18

26%

13

14%

7

100%

50

l) förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla
sin kompetens

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
0%

#
0

4%

2

4%

2

44%

22

48%

24

100%

50

m) Förmåga att tillämpa tekniker ur telekommunikationsområdet för att konstruera
avancerade, men samtidigt lättanvända informationssystem för datautbyte.

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
F) ?
Summa

32

%
2%

#
1

8%

4

20%

10

44%

22

24%

12

2%
100%

1
50

n) Förmåga att överblicka kommunikationsteknik och därigenom aktivt kunna delta i och
leda komplexa utvecklingsprojekt av kommunikationssystem.

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

%
2%

#
1

6%

3

16%

8

50%

25

26%

13

100%

50

o) Förmåga att beskriva och modularisera stora kommunikations- och
informationssystem på olika nivåer så att utvecklingsprocessen och effektiviteten kan
förbättras.

A) Tar helt avstånd från
påståend...
B) Tar delvis avstånd från
påståe...
C) Varken instämmer
eller tar avs...
D) Instämmer delvis med
påstående...
E) Instämmer helt med
påståendet
Summa

33

%
4%

#
2

12%

6

34%

17

32%

16

18%

9

100%

50

Bilaga 1

Alumnienkät för informations- och kommunikationsteknik
Namn:

Vilken inriktningsprofil valde du under åk 3-4 på din utbildning?
Informationsöverföring
Kommunikationssystem
Människa-tekniksystem
Säkerhet och tillförlitlighet)
Gjorde du ditt examensarbete vid ett företag?
Ja

Nej

Om så, var din första anställning på detta företag?
Ja

Nej

Vilket år och månad tog du ut din examen på informations- och kommunikationsteknik?

Vilket år och månad fick du din första anställning efter examen

Vid vilket företag fick du din första anställning efter examen?

Hur pass väl överensstämmer din första anställning med området för din utbildning i
informations- och kommunikationsteknik?
Mycket väl
Väl
Sådär
Mycket lite
Inte alls
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Enligt din bedömning – Gav dig din utbildning inom informations- och
kommunikationsteknik en fördel för att få din första anställning jämfört med om du
exempelvis hade gått en datateknikutbildning?
Ja
Gjorde ingen skillnad
Nej, det var en nackdel
Hur väl kände arbetsgivarna till InfoComutbildningen när du sökte ditt första jobb?
Bra
Hyfsat
Lite grann
Inte alls
Vid programmet för informations- och kommunikationsteknik funderar vi på att profilera
oss starkare mot användbarhet/ människa-teknikinteraktion samt projektledning i
utbildningens obligatorium för att få en tydligare avgränsning gentemot
datateknikutbildningen.

Hur upplever du spontant denna tanke?
Mycket bra
Bra
Sådär
Dålig
Mycket dålig
Kommentar

Sett utifrån ditt arbete – vilka kunskaper värderar du högst som du förvärvat under din
utbildning?
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Sett utifrån ditt arbete – vilka kunskapsområden saknar du eller har varit bristfälliga i
din utbildning?

Om du tittar i backspegeln – Nämn de tre saker du uppskattat mest i din utbildning

Om du tittar i backspegeln – Nämn de tre saker du främst skulle vilja förbättra på Cprogrammet

Skulle du kunna tänka dig att vara mentor till studenter vid C-programmet (ex. äta
middag tillsammans en gång per termin, anordna ett studiebesök per år vid din
arbetsplats el. dyl.)?
Ja

Nej

Övriga synpunkter:

Nedan kommer frågor avseende infocomutbildningen rörande bl.a. undervisning,
examination, allmänna färdigheter mm (motsvarande CEQ-enkäten på kursnivå). Var
vänlig svara på samtliga påståenden nedan genom att kryssa i det alternativ som bäst
stämmer med din uppfattning.
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Det har varit lätt att veta vilken kvalitet som förväntats på mitt arbete under
utbildningen
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Utbildningen har utvecklat mina färdigheter i problemlösning
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Undervisningen under utbildningen har motiverat mig att göra mitt bästa
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Arbetsbördan under utbildningen har varit alltför tung
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Utbildningen har skärpt mitt analytiska tänkande
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
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Jag har för det mesta haft en klar bild av hur jag har legat till och vad som krävts av mig
på denna utbildning
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Under utbildningen har jag fått många värdefulla kommentarer på mina prestationer
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Ett gott minne är egentligen allt man har behövt för att klara den här utbildningen
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Utbildningen har utvecklat min förmåga att arbeta i grupp
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
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Utbildningen har gjort att jag känner mig säkrare på att angripa nya och obekanta
problem
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Utbildningen har förbättrat min förmåga att kommunicera skriftligt
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Lärarna har verkat mer intresserade av att testa vad jag minns än vad jag förstått
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Det har ofta varit svårt att få reda på vad som förväntats av mig på den här
utbildningen
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Jag har vanligtvis fått tillräckligt med tid på mig för att förstå det jag måste lära mig
under utbildningen
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
39

Lärarna har verkligen försökt förstå de problem och svårigheter som man kan ha under
utbildningen
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Examinationerna under utbildningen krävde att man verkligen förstod vad kurserna
gick ut på
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Lärarna har oftast gett mig värdefulla upplysningar om hur mitt arbete har gått framåt
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Mina föreläsare har varit väldigt duktiga på att förklara saker och ting
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Alltför stor del av examinationen har handlat enbart om fakta
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
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Lärarna under utbildningen har ansträngt sig för att göra sina ämnen intressanta
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Som student har jag känt mig hårt pressad på den här utbildningen
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Utbildningen har hjälpt mig att utveckla förmågan att planera mitt arbete
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Själva arbetsvolymen på utbildningen har gjort att man inte kunnat begripa allt
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Lärarna klargjorde redan från början vad de förväntade sig av studenterna
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
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Överlag är jag nöjd med utbildningen i informations- och kommunikationsteknik
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Nedan kommer frågor avseende målen med infocomutbildningen i utbildningsplanen. Var
vänlig att svara på samtliga påståenden nedan genom att kryssa i det alternativ som bäst
stämmer med din uppfattning.

Genom min civilingenjörsutbildning i informations och kommunikationsteknik har jag
förvärvat
a) kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade
erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
b) såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i
matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar
av området.
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
c) förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera
och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och
utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
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d) förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
e) förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter
inom givna ramar,
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
f) förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att
modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad
information,
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
g) förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till
människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och
ekologiskt hållbar utveckling,
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
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h) förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
i) förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt
i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den
kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
j) förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete,
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
k) insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors
ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljöoch arbetsmiljöaspekter
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
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l) förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla
sin kompetens
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
m) Förmåga att tillämpa tekniker ur telekommunikationsområdet för att konstruera
avancerade, men samtidigt lättanvända informationssystem för datautbyte.
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
n) Förmåga att överblicka kommunikationsteknik och därigenom aktivt kunna delta i
och leda komplexa utvecklingsprojekt av kommunikationssystem.
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
o) Förmåga att beskriva och modularisera stora kommunikations- och
informationssystem på olika nivåer så att utvecklingsprocessen och effektiviteten kan
förbättras.
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Stort tack för din medverkan i enkäten som utgör en grund för eventuella revideringar av
infocom utbildningen. Om du har frågor angående enkäten - hör av dig till antingen Nora
Ekdahl 046-2224783 eller Joakim Malm 046-2227571.

Skicka in svaren

Rensa all inmatning
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