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Bakgrund:
Teknisk matematik programmet startade hösten 2002 vid LTH som det första i sitt slag. Den första januari
2010 hade 59 π:are tagit ut en civilingenjörsexamen vid LTH. π -programmet har god kunskap om vilka företag
de nyutexaminerade fått jobb på (genom korrespondens mellan utexaminerade π:are och den tidigare
programledaren). Dock finns det andra frågor som är av intresse avseende deras inträde på arbetsmarknaden
samt hur de uppfattat π -programmet sett i backspegeln. Därför genomfördes under april månad 2010 en
alumnundersökning med följande mål:
Få information om utexaminerades helhetsbild av undervisning, examination, arbetsbelastning och
allmänna färdigheter vid π -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
Sammanställa de företag de fått första anställningen på och hur lång tid det tog mellan examen och
första anställning,
Hur väl utbildning i teknisk matematik förberett de utexaminerade studenterna för deras första
anställning
Om alumnerna kan tänka sig att vara mentor till π -studenter
Alumnenkäten skickades ut till 56 av 59 studenter som tagit ut examen på π -programmet innan 1 januari
2010. Av de övriga tre var en TIME-studerande från annat land (ej intressant i denna undersökning) och till de
återstående två fanns ingen aktuell adress. Totalt kom det in 42 svar, vilket ger en svarsfrekvens på ca 75 %
bland de tillfrågade. Detta bör kunna betraktas som godtagbart avseende undersökningens validitet, även om
en viss försiktighet vid tolkning av resultaten givetvis måste iakttas.
Alumnenkätens utformning framgår av bilaga 1.

Sammanfattning av resultat från alumnenkäten
I sammanställningen av svaren på enkäten nedan framgår att av de fyra inriktningarna så har signaler och
system varit den populäraste dit drygt en tredjedel av de utexaminerade sökt sig. Det är en aning förvånande
att så få sökt sig till inriktningen beräkning och simulering som är ett utmärkt område för en π:are. Bland de
elva kvinnor som svarat på enkäten är det dock betydligt jämnare i valet mellan de olika inriktningarna
(inkluderat individuell). Tre har valt biologisk modellering. De övriga åtta har fördelat sig jämnt mellan de fyra
andra valen. I den nya 5-åriga utbildningen har inriktningarna ersatts av specialiseringar som är större i
omfång och dessutom fler i antal. Vid sidan av områdena ovan har specialiseringar i programvara samt miljö,
risk och klimat tillkommit. Det skall bli intressant att se om signaler och system kommer att fortsätta att ha en
stark ställning och vilket intresse de nya specialiseringarna kommer att få.
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En tredjedel av de som har svarat på enkäten har gjort sitt examensarbete på ett företag. Av dessa har
hälften (7 av 14) fått anställning på det företag de gjort examensarbetet vid. M a o är exjobbet en bra
inkörsport till en första anställning och det vore önskvärt att försöka öka andelen företagsförlagda
examensarbeten.
Av 42 svarande har 40 angett att de fått ett första jobb (av de två övriga är en professionell pokerspelare och
den andra jobbar på regeringskansliet i en - enligt egen utsago - annan kapacitet än teknisk matematiker). Av
dessa 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 fem personer har fått vänta mer än tre månader på sin första anställning efter examen. Intressant att
konstatera är också att tio personer påbörjade sitt jobb före de tog ut sin examen.
Den tidigare programledaren på teknisk matematik har gjort en mer omfattande sammanställning av de
företag de utexaminerade fått sin första anställning på. Totalt sett har han uppgifter från 54 utexaminerade πstudenter. Om man liksom ovan undantar en som arbetar som professionell pokerspelare samt en som
arbetat vid TLTH med kårarbete vid LTH så är det glädjande nog en bra spridning på arbetsgivare – hela 32
olika företag. Inte så överraskande ligger Lunds universitet i topp med 14 anställda. Utbildningen är en av de
mer teoretiska vid LTH och de som examinerats från programmet är väl förberedda för forskningsstudier.
Totalt sett har 22 av 52 (42 %) π-civilingenjörer fått sin första anställning som doktorand vid universitet eller
forskningsinstitut inom ganska vitt skilda områden. De som lämnat universitetsvärlden har funnit sitt första
arbete inom flera olika sektorer, med viss dominans i IT- och banksektorerna. Vidare har de varit flyttbenägna
både inom Sverige samt utomlands.
Det är också roligt att konstatera att 76 % av de utexaminerade anser att deras utbildning i teknisk matematik
har förberett dem väl eller mycket väl för deras första anställning. 19 % anser att förberedelsen är sådär,
medan en anser att den är liten.
Glädjande nog anser 54 % av de utexaminerade att deras utbildning (i jämförelse med andra
civilingenjörsutbildningar som ex. teknisk fysik) gett dem en fördel i samband med deras första anställning. De
övriga har inte märkt någon skillnad. Förvånansvärt många av de utexaminerade har angett att deras första
arbetsgivare känt till utbildningen i samband med att de anställdes – hela 55 %. Med tanke på att utbildningen
är så pass ny är detta mycket positivt. Till viss del kan det dock bero på att många gått vidare till forskarstudier
och att kunskapen om utbildningen naturligen bör vara större på universitetet.
De kunskaper förvärvade under utbildningen som de utexaminerade värderar högst är flera, men det som
dominerar är det analytiska tänkandet/problemlösningsförmågan. Vidare betonar många kunskaperna i
programmering samt matematikförståelsen. Avseende kunskapsområden som saknas eller varit bristfälliga
”spretar” svaren ordentligt, vilket antyder att utbildningen idag täcker de väsentligaste områdena. De saker
man uppskattar mest i utbildningen är många: inriktningarna, matematikbasen, lärarna, bredden på
utbildningen, Pi-aftnar, goda kvaliteten på kurserna, engagemanget hos programledningen samt kunskaper i
matematisk modellering. Det man främst vill förbättra med utbildningen är näringslivsanknytningen samt att
introducera mer projektarbeten. Ett sätt att få en bättre näringslivsanknytning är genom ett system med
utexaminerade π:are som är mentorer för studenterna. Det är därför roligt att konstatera att 50 % av de som
svarat på enkäten kan tänka sig att vara mentorer.
Hur nöjda är då π-alumnerna med sin utbildning? 76 % anser att de är nöjda och 17 % att de är delvis nöjda.
På påståendet ”utbildningen har varit rolig och inspirerande” instämmer 67 % helt och 24 % delvis och för
påståendet ”utbildningen gör att jag känner mig väl förberedd för arbetslivet” är det 40 % som instämmer
helt, 36 % som delvis samtycker och 17 % som varken instämmer eller tar avstånd från påståendet. Även om
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det finns utrymme för förbättringar kan man beteckna π-alumnernas helhetsintryck av utbildningen som
mycket gott. Dessutom upplever 83 % att de som studenter – helt eller delvis - haft en bra kommunikation
med programledningen och inflytande över utbildningen. I den mån man har haft kontakt med
stödorganisationen vid LTH (studievägledare, kurator, studiecentrum .....) verkar den mestadels ha fungerat
väl. En del arbete återstår med hur den ”röda tråden” upplevs genom utbildningen. På påståendet att
”kurserna inom utbildningen hänger väl ihop” instämmer 19 % helt, 55 % delvis, 7 % varken instämmer eller
tar avstånd medan 17 % delvis tar avstånd till påståendet.
För att tydliggöra resten av påståenden bildar vi (i likhet med sammanställningar av CEQ-enkäter på kursnivå)
grupper av de numrerade påståendena nedan inom kategorierna
God undervisning (påståenden 10, 13, 18, 20, 21)
Tydliga mål (påstående 23)
Förståelseinriktad examination (påstående 19)
Lämplig arbetsbelastning (påstående 11)
Allmänna ingenjörsfärdigheter (påståenden 4, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 22)
Om vi bildar medelvärden för de individuella påståendena inom varje kategori (här har vi liksom på CEQsammanställningarna 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) får vi följande resultat:
God undervisning






10. Undervisningen under utbildningen har motiverat mig att göra mitt bästa
13. Under utbildningen har jag fått många värdefulla kommentarer på mina prestationer
18. Lärarna har verkligen försökt förstå de problem och svårigheter som man kan ha under utbildningen
20. Mina föreläsare har varit väldigt duktiga på att förklara saker och ting
21. Lärarna under utbildningen har ansträngt sig för att göra sina ämnen intressanta

+52
+13
+37
+49
+43

Tydliga mål


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

+21

Förståelseinriktad examination


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

+28

Lämplig arbetsbelastning


11. Arbetsbördan under utbildningen har varit alltför tung

-27

Allmänna ingenjörsfärdigheter










4. Utbildningen har utvecklat min förmåga till kritisk granskning av information och resultat
6. Utbildningen har utvecklat min förmåga att läsa litteratur från olika områden
9. Utbildningen har utvecklat mina färdigheter i problemlösning
12. Utbildningen har skärpt mitt analytiska tänkande
14. Utbildningen har utvecklat min förmåga att arbeta självständigt
15. Utbildningen har utvecklat min förmåga att arbeta i grupp
16. Utbildningen har gjort att jag känner mig säkrare på att angripa nya och obekanta problem
17. Utbildningen har förbättrat min förmåga att kommunicera skriftligt
22. Utbildningen har hjälpt mig att utveckla förmågan att planera mitt arbete
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+65
+68
+94
+88
+76
+30
+86
+38
+36

Överlag är resultaten bra. Vad gäller god undervisning är det framförallt återkopplingen till studenterna som
behöver förbättras. Vidare bör lärarna tydligare framföra vad de förväntar sig av studenterna under kurserna.
Lite oroväckande är resultatet om förståelseinriktad examination, vilket borde vara bättre. För att få en bättre
insikt i vad som ligger bakom svaren samt se vad man kan göra funderar programledningen att börja med att
lyfta fram frågan vid nästa lärardag för programmet. Att tyda av resultatet i kategorin om lämplig
arbetsbelastning verkar dock arbetsbördan vara rimlig för π-studenterna.
Vad gäller allmänna ingenjörsfärdigheter verkar dessa tränas väl eller relativt väl inom utbildningen. Utrymme
för förbättringar finns dock avseende framförallt arbete i grupp, förmåga att kommunicera skriftligt samt
förmågan att planera sitt arbete. Programledningen har som följd av föreliggande undersökning beslutat att
tillsätta en arbetsgrupp vid nästa programledningsmöte för att ta ett helhetsgrepp på de allmänna
ingenjörsfärdigheterna och hur progressionen av dessa tillgodoses inom utbildningen.
Den sista delen av alumnenkäten berör målen för utbildningen i teknisk matematik. 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 nio sista målen som är π-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 samverkan i
grupper. Denna allmänna ingenjörsfärdighet kommer som nämnts ovan att ses över av en arbetsgrupp inom
programmet så att den ges tillräcklig vikt samt att en progression tillgodoses. Avseende de specifika målen för
teknisk matematik är resultaten i de flesta fall bra eller mycket bra. Tre av målen uppfyller inte det ställda
kravet. Dock är två ganska nära och kan bero på att formuleringen är lite otydlig. Formuleringarna bör därför
ses över. Det tredje målet som inte uppfyller kravet handlar om kommunikation – både skriftlig och muntlig.
Dvs. det är ytterligare ett par allmänna ingenjörsfärdigheter som kommer att behandlas av arbetsgruppen för
att åstadkomma förbättring.
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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,

29

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

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,

29

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

17

Specifika mål för civilingenjörsutbildningen i teknisk matematik

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

o) förvärva kunskap om matematikens roll som kulturbärare och förmedlare av ett
universellt språk för mänsklig och maskinell kommunikation samt ge insikt i betydelsen av
abstraktion och teoribyggnad.

72

r) visa förmåga att använda det matematiska språket för att kommunicera och samverka
med andra, såväl tekniker som icke-tekniker, såväl muntligt som i skrift.

69

s) utveckla ett förhållningssätt till omvärlden och matematiken där matematiken utgör ett
naturligt och precist instrument för kommunikation, resonemang och kvantitativ
verklighetsbeskrivning,

74

Vilken inriktning valde du under åk 3-4 på din utbildning?
%
A) Beräkning och simulering 9.52%
B) Biologisk modellering
19%
C) Finansiell modellering
21.4%
D) Signaler och system
35.7%
E) Individuell inriktning
11.9%
F) ?
2.38%
Summa
100%
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#
4
8
9
15
5
1
42

Om du valt en individuell inriktning - vad var ditt ämnesområde där?
6 har svarat på frågan
— Följde inte helt och hållet inriktningen Signaler och system, eftersom jag studerade utomlands. Det
blev lite mer matematik och lite mindre signaler.
— Studier i USA, Beräkningsmetoder såsom Monte Carlo, CFD och olinjär optimering
— Bild och IT
— Statistik och reglerteknik.
— "System och kognition"
— Technology Management
Gjorde du ditt examensarbete vid ett företag?
%
#
Ja
33.3% 14
Nej
66.7% 28
Summa 100% 42

Antal utexaminerade Pi-studenter

Tid mellan examen och första anställning

12
10
8
6
4
2
0
Första
anställning
innan
examen

0

1

2

3

Antal månader mellan examen och första arbete

7

>3

Vid vilket företag fick du din första anställning efter examen?
Företag
Lunds universitet
Illuminate Labs AB
Cellavision AB
Chalmers
Danske Bank, Köpenhamn
Ericsson Mobile Platforms
Sony-Ericsson
TAT (The Astonishing Tribe)
Deloitte, Köpenhamn
Accenture Technology
Solutions
Accenture, Köpenhamn

#
14
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Företag
Axis Communications
Cambridge University, UK
Capital Research AB
Cornell University, USA
Cybercom
Flextronics
Google, Zurich
J.P. Morgan, London
KTH
Maurer Söhne, München
Nordea, Köpenhamn,

#
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Företag
Regeringskansliet
Riksbanken
Scalado, Idéon
Simula Research Laboratory,
Fornebu, Norge
Trinity College, Dublin
Uddcomb Engineering
Universitetet Geneve
Vattenfall
WWOOF, Argentina
ÅF (Ångpanneföreningen)

#
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hur pass väl har din utbildning i teknisk matematik förberett dig för din första anställning?
%
#
A) Mycket väl 45.2% 19
B) Väl
31% 13
C) Sådär
19% 8
D) Mycket lite 2.38% 1
E) Inte alls
0%
0
F) ?
2.38% 1
Summa
100% 42

Enligt din bedömning – Gav dig din utbildning inom teknisk matematik en fördel vid din första anställning
jämfört med om du exempelvis hade gått en teknisk fysik utbildning?
%
#
A) Ja
54.8% 23
B) Gjorde ingen skillnad 42.9% 18
C) Nej, det var en nackdel 0%
0
D) ?
2.38% 1
Summa
100% 42
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Hur väl kände arbetsgivarna till utbildningen i teknisk matematik när du sökte ditt första jobb?
%
#
A) Bra
16.7% 7
B) Hyfsat
23.8% 10
C) Lite grann 14.3% 6
D) Inte alls 38.1% 16
E) ?
7.14% 3
Summa
100% 42

Sett utifrån ditt arbete – vilka kunskaper värderar du högst som du förvärvat under din utbildning?
38 har svarat på frågan
— All matematik, speciellt numeriska metoder, statistiken och de obligatoriska samt valfria kurserna in
"berakning och simulerings"-modulen. For att inte glomma Matematisk modellering.
— Logiskt tänkande och programmeringskurser.
— Analys, tänkandet
— De djupare teorikunskaperna
— Förmåga att lösa problem och att se både helheter och detaljer
— Förmågan att ta in mycket information och banta ner det till något som är greppbart.
— Matematiskt och logiskt tänkande. Kunskap om modellering från många olika ämnen.
— Inriktningskurserna, problemlösningsförmåga, arbeta självständigt
— Förmågan att snabbt sätta sig in i nytt material och att strukturera och lösa nya obekanta problem.
— Att ta mig an nya uppgifter som till en början verkar stora och svåra.
— Matematisk modellering, i synnerhet statistik. Förmågan att lösa jobbiga problem.
— Utökad analytisk förmåga.
— - Matematisk modellering och en vana att mentalt hantera funktioner, sannolikheter, osv. - Algoritmer
och datastrukturer, plus tävlingsprogrammerandet var mycket nyttiga för mitt nuvarande arbete.
— Analytiskt tänkande. Teknisk matematik gjorde mig orädd att angripa helt nya problem och områden.
— Matematisk kunskap och analytiskt tänkande.
— Bred översikt över tillämpad matematik och olika tekniska områden.
— Programmeringskunskaper, analytisk förmaga, breda matematikkunskaper
— Förmåga att ta till mig ny matematisk teori och omsätta den till praktiska datorprogram
— Bildanalys och humanfysilogi kurser samt allmänt problemlösartänk.
— Programmering och analytiskt tänkande
— En kombination av analytisk förmåga och kunskap i att praktiskt implementera algoritmer i C och Matlab
— Att på ett ingenjörsmässigt sätt angripa problem
— Analytisk förmåga och ett självförtroende att man klarar av att lösa svåra problem.
— Att snabbt kunna läsa in mig på nya områden
— Analytiskt tänkande, bildanalyskurserna
— Problemlösning
— Matematik statistik och optimeringslära, samt en generell matematisk förståelse.
— Programmering i olika språk, mest C/C++. Bildanalys, statistik, differentialekvationer, numeriska metoder.
— Kunskaper i matematik och reglerteknik
— God teoretisk grund i kombination med praktiska fardigheter (vana att programmera och jobba med
data)
— Linjär algebra, statistisk, datorgrafik och signalbehandling är viktiga för just detta jobbet. Programmering
kunde jag sedan tidigare, men det är förstås viktigt.
— helheten. Att vara kompetent inom tidserieanalys, reglerteknik, dynamiska system,
algorithmimplementering, med mera.
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— prgrammeringen
— Vid Ericsson var det grundkunskaper i statistik. Som doktorand är det numeriska metoder och teoretisk
matematik.
— Går inte riktigt att svara på - för tillfället arbetar jag utanför tekniksektorn.
— Grunderläggande matematik förståelse, ekonomi och företagsekonomiskabegrepp +
JAVA/programmering
— I princip allt jag läste sista året. Statistik och finanskurser.
— 1. Allmän matematikförståelse - grundläggande matematik som generealiserar det specifika man lärt sig,
ex. analysens grunder. 2. Den Breda bas man har att förstå många oliak sorters problem inom många av
naturvetenskapens områden.
Sett utifrån ditt arbete – vilka kunskapsområden saknar du eller har varit bristfälliga i din utbildning?
39 har svarat på frågan
— Vet ej. Mer programmering kanske.
— Tolka utraknade parametrar som t.ex. tojning och skjuvning och kunna uppskatta ifall deras varden ar
rimliga eller vad de innebar i verkligheten.
— VBA-programmering.
— Kunskap om verktyg som används i näringslivet text office (Excel/Power point)
— Excel kunskap och förmåga att kommunicera och presentera på engelska
— Se ovan
— Som doktorand är jag väl förberedd, kanske saknas lite kunskaper inom finita element metoden.
— I mitt första arbete hade jag behövt lite mer kunskap om CMOS/CCD sensorer och kamerans
uppbyggnad. Även digtal-teknik saknade jag.
— Grundläggande hållfasthetslära
—— Organisationsteori/företagsekonomi
— Statistik. Mer signalbehandling. Jag hade inte klarat programmeringen med enbart de kurser som finns,
det krävs erfarenhet.
— Grundkunskaper i biologi/kemi, t.ex. biokemi.
— Mjukvaruutveckling - men jag skulle inte påstå att det är en relevant fråga, givet utbildningens mål
jämfört med mitt arbete.
— Entreprenörskap, Patentutbildning (grundutbildning hade räckt).
— mekanik och fysik
— Såhär i efterhand hade jag gärna läst mer statistik och numerisk analys.
—— När jag valde valfria kurser var jag inte så intresserad av projektkurser, men det hade varit bra att läsa fler
sådana. Jag har lätt för teori och var inte van vid att misslyckas innan jag gjorde exjobbet och började forska,
projektkurser hade nog fått mig att stöta på fler motgångar vilket jag tror hade varit lärorikt.
— Projektering, hur planerar man projekt, tidsestimering etc.
— Eftersom jag arbetar med IT så hade jag gärna läst mer IT-inriktade kurser. Kanske en IT-inriktning kan
vara aktuellt för programmet i framtiden.
— Kurser i projektledning.
— Jag insåg inte hur teknisk programmering var - allt är tillrättalagt under studierna - konfigurationsfiler mm
är redan fixat - allt det tråkiga är alltså borttaget - vilket är trevligt när man läser kurser men mindre kul när
man kommer ut i arbetslivet och inser att 50% av det man gör är tekniskt trist pill. Jag skulle inte valt min
inriktning om jag vetat utan tagit Biologisk modellering
— Att kunna identifiera problem, inte bara lösa dem.
— Optimering (eller lin. o komb. opt. eller en ny kombination av de två) borde vara obligatorisk för teknisk
matematik. Den är obligatorisk för I.
— Jag saknade ingenjörsämnen som hallfasthetslära, mekanik, ellära, termodynamik, fysik...
— En till kurs i stil i stil med matematiska strukturer hade nog varit till av nytta i forskarstudierna. För
arbetsmarknaden i övrigt, kanske mer programmering.
— Grundläggande ellära/kretsteori samt DSP-programmering.
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— Praktiska erfarenheter. Om jag hade vetat vad jag skulle använda mina kunskaper till när jag läste hade
jag varit mer motiverad.
— algoritm Verifiering (formella metoder?). försöksplanering.
—— Kan egentligen inte komma pa nagot.
— Bristfälligt är lite att ta i, men det skulle väl vara att trycka på med MYCKET mer programmering. Minst 3
kurser till
— algoritmteori, praktiskt statistik (p, R^2, osv), algebra
— Djupare matematisk skolning á la matematik natfak, men det kunde jag ordnat under utbildningen om
jag vetat/velat.
— Att kunna sätta programmeringskunskaperna i ett sammanhang, t.ex. koppla ihop olika verktyg
— Fysik
— Tyvärr så har mitt arbete inte jätte stor koppling till min utbildning.
— Saknar praktiskt erfarenhet. I danmark har de något om heter studentmedarbetare. Det vore bra att ha i
sverige också.
Om du tittar i backspegeln – Nämn de tre saker du uppskattat mest i din utbildning
37 har svarat på frågan
— 1. Bred matematikbas 2. Möjligheten att specialisera sig på i princip vad som helst i de senare
årskurserna, med den matematiken man lärt sig.
— 1. Att det var relativt få studenter så att man kunder lära känna alla ordentligt och på så sätt få bättre
sammansvetsade "klasser" 2. Engagerade föreläsare (läs Annika Sparr och Jan Gustafsson) 3. Pi-Aftnar
— klasskamraterna, lärarna och pi-aftnar
— *Unik utbildning *Ständig kommunikation mellan programledning och studenter *Generellt hög kvalite
på kurser och inriktning
— Kunskaperna inom matematisk modellering är märkbara mot andra ingenjörer. Högre matekurser som
Funktionalanalys, Partiella Differentialekvationer och Kontinuerliga system har varit speciellt viktiga för
detta, i en blanding med de konkreta modellerings-kurserna.
— 1. Pi-aftnar uppskattade jag väldigt mycket. 2. Att man fick läsa en kurs från varje inriktning. Att
inriktningarna skiljer sig åt mycket gör ju att det blir variation i utbildningen. 3. Matematisk modellering.
Projektkurser var väldigt givande.
— matematisk modellering, exjobb, kurserna i bildanalys
— Analys. Statistik.
— kursinnehållet engagerade lärare möjligheterna till utlandsstudier
— Duktiga lärare, Bra böcker, bredden av Pi programmet.
— Matematiskt djup, mycket abstrakt/konceptuellt stoff, relativt fritt val av kurser.
— Inriktningarna: att se vilka olika möjligheter det finns där man kan applicera matematiken.
Modeleringskurserna
— inriktningskurserna, examensarbetet
— Bredden - att man kunde välja vad som helst
— Bredden på utbildningen. Bra lärare. Bra studentinflytande.
— en ganska djup introduktion till olika områden inom matematiken, en bra introduktion till
programmering, och roligt att få introkurser i lite olika tillämpningsområden.
— Mycket utmaningar. Bra kurser. Kurskamrater.
— De första mattekurserna.
— kompotten och valfriheten av kurser kursarna det vänliga och hjälpsamma klimatet
— * Gunnars engagemang för att pi skulle bli en riktigt bra utbildning, t.ex. genom pi-aftnarna * Bra
sammansättning av obligatoriska kurser * Programmeringsundervisningen
— god blandning av bredd och specialisering, genomtänkt programupplägg, intressanta kurser
— Engagemanget fran programledning med pi-aftnar osv., goda kunskaper i problemlösning och
programmering, specialiseringen
— 1. Många bra lärare som hade alltid tid och ork med dumma frågor :) 2. Bra obligatoriska kurser. 3.
Möjligheten att anpassa Inriktning/kursval efter intresse.
11

— Bred matematisk förståelse - det är en stor fördel när man sätter sig in i ett nytt tekniskt område. Stora
valmöjligheter att inrikta sig på ett "valfritt" område under utbildningen - man lär sig matematiken först och
sedan väljer man vilket annat civilingenjörsprogram man vill "hoppa in på". Trevlig studiemiljö där alla
kursare är matematiskt intresserade.
— Höga krav, att jag har fått en bra förståelse för matematik och lärt mig att självständigt tillämpa den för
att lösa problem.
— Engagemanget hos programledningen, hela konceptet och den genomtänkta röda tråden och
Matematisk modellerin, Pi-afton!
— Den teoretiska genomgången, duktiga och engagerade lärare, vissa intressanta kurser.
— - Stort fokus på matte (såklart!) - Utmanade kurser - Engagerade programansvariga
— Matematik- och statistikkurserna var i allmänhet väldigt bra. Jan Gustavssons engagemang. Att det inte
var så mycket byråkratiskt krångel.
— Alla engagerade föreläsare, projektarbeten som många gånger hatr varit både kul och givande,
studentlivet.
— Bredden på utbildningen, att man blir unik jämfört med tex en maskingenjör, att man har fått studera
med väldigt duktiga och motiverade kompisar vilket även har höjt självförtroendet
— Bredden, intressanta ämnen, stor möjlighet till eget laborerande med de införskaffade kunskaperna.
— Programmeringen, Statistiken och bildanalysen
— 1. Valmöjligheter. Att i stället för att läsa ett stort antal p fysik få möjlighet att bredda sin
ingenjörskompetens och fördjupa sin matematiska kompetens. 2. Att en civilingenjörsutbildning tillåts vara
teoretisk. Jag hoppas verkligen utbildningen får behålla sin matematiska särart och att man inte får för sig
att minska mängden matematik i det obligatoriska blocket. I sin nuvarande form drar utbildningen till sig,
och hjälper till att utveckla, mycket kompetenta individer. 3. Att få möjlighet att under ett år studera
utomlands
— Technology Management Grundförståelsen för matematik
— Sammansättning av kurser. Vissa övningsledare Exjobb
— Mycket matematik, genomtankta och valanpassade inriktningar till arbetsmarknaden, duktig och
tillganglig utbildningsplanerare.
Om du tittar i backspegeln – Nämn de tre saker du främst skulle vilja förbättra på Pi-programmet
38 har svarat på frågan
— Mer obligatoriska projektkurser. Närläste var det bara MATMOD AK och FK. Ett krav på 3p extra valfri
proejktkurs vore bra. Det är nyttigt att lära sig att man kan ha användning för den matematiken man lär sig
tidigt och förstå hur man arbetar som ingenjör.
— Lagga till en kurs i hallfasthetslara. Omstrukturera Signaler och system-kursen. Skara bort Relativitets
Teori-delen i fysik kursen, eftersom den gjorde att materialet infor fysik tentan blev overvaldigande samt att
den inte ens ar obligatorisk for Teknisk Fysik.
— Inriktningarna Möjligheterna Obligatoriska kurser
— vägledning
— En kurs i Finita Element Metoden saknas - där konkreta matematiska problem löses enkelt. Jag tror med
mn skulle tjäna på att göra Python kursen obligatorisk.
— Mer röd tråd bland grundkurserna (när vi läste var fanns t.ex. en samhällsekonomikurs och biologi som
var helt irrelevanta om man inte valde de utbildningarna) satsa t.ex. genomgående på matte,
beräkningsprogrammering och signalbehandling, mer fokus i biologiinriktningen annars var det bra
— 1. Kan kanske göra en del för att hålla ihop årskursen under sista året eftersom alla är spridda rätt brett.
Träffar av olika slag eller någon kurs som är gemensam. 2. Algoritmimplementering - kändes lite som man
skulle kunna c-programmeing sedan innan. Kanske bra om man haft c-prog kursen som obligatorisk och att
den legat innan denna kurs. 3. Fler projektkurser, det speglar mer vad man gör på ett företag. Gärna i
samarbete med företag.
— Att man får läsa en grundläggande hållf kurs innan inriktningskurserna (tror man har fixat till det nu),
träna mer på rapportskrivning och presentationer som man får göra mycket när man börjat arbeta.
— Kurserna inom inriktningen biologisk modellering var dåligt planerade, hängde inte samman med
varandra alls och integrerades väldigt dåligt med matematiken
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— Fokusera inte så hårt på MATLAB, ge större variation. C++/fortran/C, eller integrera MATLAB med dessa.
Ta bort vissa obligatoriska inriktningkurser. Ex Biologi men framförallt Elektromagnetisk fältteori (vi hade
långt ifrån grunderna till den). Bygg på med fler obligatoriska programmering och teoretiska mattekurser.
— Svårt få realistisk programmering som förbereder en för ett jobb. Vet ej.
— Fler kontakter med företag och verkliga problem. Mentorskap med alumni vore t.ex. en bra idé.
Projektarbeten på/med företag vore också bra.
— - Dela matematiska strukturer i 2 obligatoriska kurser. kursen är alltför viktig och man hinner inte förstå
tillräckligt innan det är slut. Matematisk kommunikation är en bra plats att starta, t.ex med set teori. En del
problem i boken hjälper inte att förstå ämnet. - Fysik kursen innehåller övningsfrågor i tentanivå som gör
det svårt att förstå ämnet. - Parallell programmering (språk, parallelisering, algoritmer, multikärnor, gpu,
simd). - Fortran.
— Mer grupparbeten, Mer företagssamarbete under utbildning i kurser.
— Den pedagogiska kvaliteten var skiftande mellan kurser. Många kursupplägg var inte tillräckligt
genomtänkta: föreläsningar direkt ur böcker, dåligt förberedda föreläsare, lite feedback under kursen, få
incitament för kontinuerligt lärande hos studenterna, examination som inte är utformade efter kursmålen
och som testar typtal istället för förståelse, etc. Efter att själv ha läst grundläggande pedagogik har jag
kunna identifiera många brister, men även kurser och föreläsare som var mycket bra. Tydligare information
kring inriktningar i form av vad de kan leda fram till snarare än kurslistor. Kanske fler Pi-aktiviteter utöver
det som skedde gemensamt inom F-sektionen.
— Mindre styrning i val av kurser i inriktningarna. Bättre examination i matematiska strukturer.
— Det enda negativa jag upplevde var att det fortfarande fanns lite barnsjukdomar kvar, men vad jag förstår
så hade det löst sig till året efter.
— Obefintlig praktik, men det gäller nog generellt för civilingenjörsprogrammen. Mer tekniska laborationer d.v.s. inte bara laborationer vid datorn. Några inriktningskurser t.ex. biologiska system och genetik var inte
speciellt bra.
— Jag skulle vilja ha mer inslag av kritiskt tänkande. Matematik i sig är svartvitt, påståenden är alltid sanna
eller falska men matematisk modellering är något helt annat. Där anser jag att man har ett stort ansvar som
"expert", att motivera sin ståndpunkt med att man har "räknat på det" är vanskligt. Matematiken är
objektiv, men valet av modell är känsligt för okunskap, förenklingar och driften att nå önskade resultat.
Matematiker har förordat kärnvapenkrig. Sådant borde man hinna diskutera någon gång under fyra och ett
halvt år.
— Ta bort en massa luft så att det får plats mer innehåll. Ta t.ex. bort ekonomi och biologi (att de utgör
smakprov inför inriktningsval är för mig irrelevant, de är bortkastad/e tid/poäng).
— Koppling till företag i ett tidigare stadie t.ex. i modelleringskursen eller kommunikationskursen.
— Många av kurserna hade lite dåliga upplägg och andra barndomssjukdomar, men jag tror mycket av det
är fixat nu. Jag hade gärna fått mer info om att man kunde läsa mattekurser även vid naturvetenskapliga
fakulteten, och jag skulle gärna sett att den nya miljö och risk-inrikningen fanns även när jag läste då den är
mycket relevant för det jag gör nu.
— Avståndet till arbetslivet.
— förbättring av kursupplägg efter feedback från studenter, tydligare "Vad kan du bli efter utbildningen"
— Mer projekt och redovisningar (muntliga)
— *Obligatoriska optimeringskurser
— * Mer fokus pa att det är en ingenjörsutbildning och inte en ren matematikutbildning. * Kurserna i
nationalekonomi och bilogi var ganska daliga tyckte jag och kunde gott ha varit mer anpassade till piprogrammet. * Det var svart att läsa i rätt takt pa slutet, manga kurser krockade.
— 1. Mer hjälp ifrån sakkunnig att välja kurser som passar bra till inriktningen. 2. Mer kontakt med möjliga
framtida arbetsgivare. 3. Mer programmerings projekt.
— Praktisk användning, i synnerhet av numeriska metoder till prissättning av finansiella instrument.
Numersika metoder för differentialekvationer fokuserade för mycket på värmeekvationer och fysik. Fokus
på fler räntekurvor än den riskfria räntan. Möjlighet att minska bredden i programmet (elektromagnetisk
fältteori).
— Biologisk modellering-avslutningen uppvisade ingen jättestark anknytning till matematiken (möjligen
barnsjukdom), balansen mellan läsperioder kunde varit bättre, och göra matematisk-modellering-inslagen
ännu större (en kurs per årskurs?)
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— Höj förväntningar på studenterna. Ta till vara på studenter med ambition. Svenska studenter jobbar
mycket mindre än i utlandet.
— - Kontakt med företag och arbetslivet - Fler "praktiska" kurser som matematisk modellering - Ang
inriktningen Fin Mat så saknade jag en förberedande grundkurs i finans
— Ta bort ekonomikursen som är den i särklast sämsta kursen jag läste under min tid på pi. Mer
programering och systemering då nästan alla problem förr eller senare kräver någon form av
programmering. — Man kunde kanske gå in lite mer på djupet i en del ämnen. Utbildningen är ju av tämligen teoretisk natur,
och jag minns att jag var ganska nervös över hur jag skulle klara mer tillämpade problem i det framtida
arbetslivet. Det kan ju ha ändrats sedan min tid, men ytterligare känsla för modellering hade jag nog
uppskattat. Annars kan jag inte komma på nåt, de problem jag hade med utbildningen berodde sannolikt på
barnsjukdomar.
— 1. Introduktionen till biologi och ekonomi. Kanske minska biologin. 2. Eventuellt inom det obligatoriska
blocket öka mängden numerisk analys och/eller stokastiska processer alt. ngn annan kurs inom matematisk
statistik 3. Jobbet som görs för att förbereda Pi-studenterna för arbetsmarknaden genom Pi-aftnar o.d. är
bra, men kanske kan bli ännu bättre. Vi måste bli bättre på att marknadsföra oss och vår utbildning.
— * Mentorskap * Gästföreläsare från industrin i kurser får att lättare få koppling till hur det i praktiken kan
användas. * Praktik
— 1. Ha det fria valet tidigare. Jag tror man vet ganska tidigt vad man vill inrikta sig emot och för mig känns
det helt onödigt att ha slösat bort värdefulle poäng på biologi och styrteknik. 2. Skjuta upp första
statistikkursen. Det är bra med statistik och jag skulle gärna haft mer. Men jag tog inte till mig den förrän
långt in på mitt sista år. Kanske ha fler mindre kurser med "lite" upprepning. 3. — Bättre och fler pedagogiska lärare Lärare med förståelse för vad som är "svårt" i utbildning/övningar.
Lärare som ger tid åt samtliga på utbildning inte bara de bästa.
Skulle du kunna tänka dig att vara mentor till studenter vid Pi-programmet (ex. äta middag tillsammans
en gång per termin, anordna ett studiebesök per år vid din arbetsplats el. dyl.)?
%
#
Ja
50% 21
Nej
50% 21
Summa 100% 42

Övriga synpunkter:
13 har svarat på frågan
— Anledningen till att det bara står "Sådär" i hur pass väl utbildningen har förberett mig inför första
anställningen er för att jag inte använder något "kurskunskap" i mitt arbete. Angående mentorskap, så tror
jag detta är en mycket bra idé och det var något som jag hade uppskattat under studierna.
— Anledningen till att jag inte besvarat frågorna med koppling till nuvarande arbete är att detta, liksom
arbetsplats och arbetsuppgifter, har mycket svag koppling till utbildningen. Detta är också anledningen till
att jag svarat nej på frågan ovan. Det ska dock inte ses som ett underbetyg till utbildningen eller som att jag
är missnöjd med mitt val av utbildning. Jag är fortfarande av uppfattningen att Pi-utbildningen är ett
ypperligt val för studenter som vill ha en bred utbildning med hög nivå på innehållet och som ger många
valmöjligheter.
— Väldigt nöjd med min utbildning och dess valmöjligheter av kurser. Jag ska försöka ordna med
exjobbsmöjligheter för Pi-are vid min arbetsplats. Joakim Malm (och Bert) har varit en väldigt bra
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studievägledare, men en tidigare var väldigt svår att få kontakt med.
— Jag bor i Stockholm vilket troligen försvårar mina möjligheter att delta i mentoraktiviteter, men jag
mottar gärna ytterligare information.
— Jag är överlag nöjd med min utbildning men hade inte valt teknisk matematik om jag skulle göra om valet
idag, jag upplever med facit i hand att teknisk fysik hade passat mig bättre. Jag har väldigt stor nytta av mina
kunskaper i matematik, men har fatt arbeta hart för att kompensera bristande förkunskaper i mekanik,
materiallära osv. Det var lite konstigt att kunna läsa fortsättningskurser utan grundkurserna, och även om
det gick bra sa hade det gatt betydligt bättre med.
— angående undersökning: det är svårt att efter två år på arbetsmarknaden att avgöra vilka kunskaper man
hade med sig från utbildningen och vilka som kommit senare. För många och krångliga frågor gör också
undersökningen svår att besvara. Hade kanske varit bättre med fler frågor med komentarsvar istället för
frågor utklippta från målbeskriviningen, som är fylld med så många fina ord.
— Flyttar till Sthlm. Funderar på att byta bana så känner mig som en mindre bra förebild.
— Eftersom jag numera jobbar i Danmark är det lite svårt att genomföra. Däremot kan jag tänka mig att
komma förbi på någon PI-afton i framtiden.
— Bra initiativ med undersökningen.
— Jag har nog beskrivit det mesta ovan.
— Mentor: i princip ja, men jag bor utomlands. Enkäten är för lång, och många av det senare frågorna känns
redundanta, dvs det är svårt att klyva ut skillnaderna.
— Jag är för närvarande bosatt i USA, så min tillgänglighet är kanske inte den bästa. Men i den mån det är
praktiskt genomförbart är jag gärna mentor för Pi-studenter.
— Kan säkert tänka mig att vara mentor lite längre fram när jag har arbetat lite längre.
Nedan kommer frågor avseende utbildningen i teknisk matematik rörande bl.a. undervisning, examination,
allmänna färdigheter mm. Var vänlig svara på samtliga påståenden nedan genom att kryssa i det alternativ
som bäst stämmer med din uppfattning.

1. Som student upplever jag att vi haft en bra kommunikation med programledningen och inflytande över
utbildningen
%
#
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
0
B) Tar delvis avstånd från påståe...
7.14% 3
C) Varken instämmer eller tar avs...
9.52% 4
D) Instämmer delvis med påstående... 42.9% 18
E) Instämmer helt med påståendet
40.5% 17
Summa
100% 42
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2. Stödorganisationen vid LTH (studievägledare, kurator, studiecentrum .....) har fungerat väl
%
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
B) Tar delvis avstånd från påståe...
14.3%
C) Varken instämmer eller tar avs...
35.7%
D) Instämmer delvis med påstående... 28.6%
E) Instämmer helt med påståendet
21.4%
Summa
100%

#
0
6
15
12
9
42

3. Kurserna inom utbildningen hänger väl ihop
%
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
B) Tar delvis avstånd från påståe...
16.7%
C) Varken instämmer eller tar avs...
7.14%
D) Instämmer delvis med påstående... 54.8%
E) Instämmer helt med påståendet
19%
F) ?
2.38%
Summa
100%

#
0
7
3
23
8
1
42

4. Utbildningen har utvecklat min förmåga till kritisk granskning av information och resultat
%
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
B) Tar delvis avstånd från påståe...
4.76%
C) Varken instämmer eller tar avs...
14.3%
D) Instämmer delvis med påstående... 26.2%
E) Instämmer helt med påståendet
52.4%
F) ?
2.38%
Summa
100%

#
0
2
6
11
22
1
42
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5. Kurslitteraturen har varit bra och relevant
%
0%
4.76%
14.3%
66.7%
11.9%
2.38%
100%

#
0
2
6
28
5
1
42

%
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
B) Tar delvis avstånd från påståe...
4.76%
C) Varken instämmer eller tar avs...
9.52%
D) Instämmer delvis med påstående... 31%
E) Instämmer helt med påståendet
54.8%
Summa
100%

#
0
2
4
13
23
42

%
0%
4.76%
4.76%
23.8%
66.7%
100%

#
0
2
2
10
28
42

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

6. Utbildningen har utvecklat min förmåga att läsa litteratur från olika områden

7. Utbildningen har varit rolig och inspirerande
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
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8. Utbildningen gör att jag känner mig väl förberedd för arbetslivet
%
0%
7.14%
16.7%
35.7%
40.5%
100%

#
0
3
7
15
17
42

%
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
B) Tar delvis avstånd från påståe...
0%
C) Varken instämmer eller tar avs...
0%
D) Instämmer delvis med påstående... 11.9%
E) Instämmer helt med påståendet
88.1%
Summa
100%

#
0
0
0
5
37
42

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

9. Utbildningen har utvecklat mina färdigheter i problemlösning

10. 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

18

%
0%
7.14%
9.52%
54.8%
28.6%
100%

#
0
3
4
23
12
42

11. Arbetsbördan under utbildningen har varit alltför tung
%
21.4%
23.8%
42.9%
11.9%
0%
100%

#
9
10
18
5
0
42

%
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
B) Tar delvis avstånd från påståe...
0%
C) Varken instämmer eller tar avs...
2.38%
D) Instämmer delvis med påstående... 19%
E) Instämmer helt med påståendet
78.6%
Summa
100%

#
0
0
1
8
33
42

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

12. Utbildningen har skärpt mitt analytiska tänkande

13. 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
Summa

19

%
4.76%
16.7%
33.3%
38.1%
7.14%
100%

#
2
7
14
16
3
42

14. Utbildningen har utvecklat min förmåga att arbeta självständigt
%
0%
0%
2.38%
42.9%
54.8%
100%

#
0
0
1
18
23
42

%
A) Tar helt avstånd från påståend...
2.38%
B) Tar delvis avstånd från påståe...
9.52%
C) Varken instämmer eller tar avs...
26.2%
D) Instämmer delvis med påstående... 50%
E) Instämmer helt med påståendet
11.9%
Summa
100%

#
1
4
11
21
5
42

16. Utbildningen har gjort att jag känner mig säkrare på att angripa nya och obekanta problem
%
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
B) Tar delvis avstånd från påståe...
0%
C) Varken instämmer eller tar avs...
0%
D) Instämmer delvis med påstående... 28.6%
E) Instämmer helt med påståendet
71.4%
Summa
100%

#
0
0
0
12
30
42

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

15. Utbildningen har utvecklat min förmåga att arbeta i grupp
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17. 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
Summa

%
2.38%
7.14%
28.6%
35.7%
26.2%
100%

#
1
3
12
15
11
42

18. Lärarna har verkligen försökt förstå de problem och svårigheter som man kan ha under utbildningen
%
#
A) Tar helt avstånd från påståend...
2.38% 1
B) Tar delvis avstånd från påståe...
7.14% 3
C) Varken instämmer eller tar avs...
26.2% 11
D) Instämmer delvis med påstående... 40.5% 17
E) Instämmer helt med påståendet
21.4% 9
F) ?
2.38% 1
Summa
100% 42

19. Examinationerna under utbildningen krävde att man verkligen förstod vad kurserna gick ut på
%
#
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
0
B) Tar delvis avstånd från påståe...
16.7% 7
C) Varken instämmer eller tar avs...
21.4% 9
D) Instämmer delvis med påstående... 47.6% 20
E) Instämmer helt med påståendet
11.9% 5
F) ?
2.38% 1
Summa
100% 42
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20. Mina föreläsare har varit väldigt duktiga på att förklara saker och ting
%
0%
4.76%
11.9%
61.9%
19%
2.38%
100%

#
0
2
5
26
8
1
42

%
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
B) Tar delvis avstånd från påståe...
4.76%
C) Varken instämmer eller tar avs...
16.7%
D) Instämmer delvis med påstående... 66.7%
E) Instämmer helt med påståendet
11.9%
Summa
100%

#
0
2
7
28
5
42

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

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

22

%
0%
0%
45.2%
38.1%
16.7%
100%

#
0
0
19
16
7
42

23. Lärarna klargjorde redan från början vad de förväntade sig av studenterna
%
0%
11.9%
40.5%
40.5%
7.14%
100%

#
0
5
17
17
3
42

%
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
B) Tar delvis avstånd från påståe...
2.38%
C) Varken instämmer eller tar avs...
4.76%
D) Instämmer delvis med påstående... 16.7%
E) Instämmer helt med påståendet
76.2%
Summa
100%

#
0
1
2
7
32
42

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. Överlag är jag nöjd med utbildningen i teknisk matematik

Nedan kommer frågor avseende målen med teknisk matematik utbildningen 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 teknisk matematik 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...
0%
0
B) Tar delvis avstånd från påståe...
7.14% 3
C) Varken instämmer eller tar avs...
16.7% 7
D) Instämmer delvis med påstående... 38.1% 16
E) Instämmer helt med påståendet
38.1% 16
Summa
100% 42
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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...
0%
B) Tar delvis avstånd från påståe...
2.38%
C) Varken instämmer eller tar avs...
4.76%
D) Instämmer delvis med påstående... 52.4%
E) Instämmer helt med påståendet
40.5%
Summa
100%

#
0
1
2
22
17
42

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...
2.38% 1
B) Tar delvis avstånd från påståe...
0%
0
C) Varken instämmer eller tar avs...
19% 8
D) Instämmer delvis med påstående... 42.9% 18
E) Instämmer helt med påståendet
35.7% 15
Summa
100% 42

d) förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar
%
A) Tar helt avstånd från påståend...
2.38%
B) Tar delvis avstånd från påståe...
2.38%
C) Varken instämmer eller tar avs...
9.52%
D) Instämmer delvis med påstående... 45.2%
E) Instämmer helt med påståendet
40.5%
Summa
100%
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#
1
1
4
19
17
42

e) förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
%
#
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
0
B) Tar delvis avstånd från påståe...
2.38% 1
C) Varken instämmer eller tar avs...
7.14% 3
D) Instämmer delvis med påstående... 45.2% 19
E) Instämmer helt med påståendet
45.2% 19
Summa
100% 42

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...
0%
0
B) Tar delvis avstånd från påståe...
2.38% 1
C) Varken instämmer eller tar avs...
7.14% 3
D) Instämmer delvis med påstående... 54.8% 23
E) Instämmer helt med påståendet
35.7% 15
Summa
100% 42

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...
19% 8
B) Tar delvis avstånd från påståe...
23.8% 10
C) Varken instämmer eller tar avs...
28.6% 12
D) Instämmer delvis med påstående... 21.4% 9
E) Instämmer helt med påståendet
7.14% 3
Summa
100% 42
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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%
16.7%
33.3%
33.3%
16.7%
100%

#
0
7
14
14
7
42

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...
4.76% 2
B) Tar delvis avstånd från påståe...
7.14% 3
C) Varken instämmer eller tar avs...
16.7% 7
D) Instämmer delvis med påstående... 42.9% 18
E) Instämmer helt med påståendet
26.2% 11
F) ?
2.38% 1
Summa
100% 42

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...
9.52% 4
B) Tar delvis avstånd från påståe...
21.4% 9
C) Varken instämmer eller tar avs...
40.5% 17
D) Instämmer delvis med påstående... 26.2% 11
E) Instämmer helt med påståendet
2.38% 1
Summa
100% 42
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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...
16.7% 7
B) Tar delvis avstånd från påståe...
21.4% 9
C) Varken instämmer eller tar avs...
45.2% 19
D) Instämmer delvis med påstående... 11.9% 5
E) Instämmer helt med påståendet
4.76% 2
Summa
100% 42

l) förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
%
#
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
0
B) Tar delvis avstånd från påståe...
0%
0
C) Varken instämmer eller tar avs...
2.38% 1
D) Instämmer delvis med påstående... 57.1% 24
E) Instämmer helt med påståendet
40.5% 17
Summa
100% 42

m) visa bred och djup kunskap i såväl matematiska som andra vetenskaper och därvid visa förståelse av
deras samspel och av de matematiska begreppens och verktygens användbarhet och begränsningar,
%
#
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
0
B) Tar delvis avstånd från påståe...
0%
0
C) Varken instämmer eller tar avs...
9.52% 4
D) Instämmer delvis med påstående... 54.8% 23
E) Instämmer helt med påståendet
33.3% 14
F) ?
2.38% 1
Summa
100% 42
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n) bred kunskap i programmering och förståelse av datorns användbarhet och begränsningar vid
matematiskt arbete,
%
#
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
0
B) Tar delvis avstånd från påståe...
2.38% 1
C) Varken instämmer eller tar avs...
2.38% 1
D) Instämmer delvis med påstående... 54.8% 23
E) Instämmer helt med påståendet
40.5% 17
Summa
100% 42

o) förvärva kunskap om matematikens roll som kulturbärare och förmedlare av ett universellt språk för
mänsklig och maskinell kommunikation samt ge insikt i betydelsen av abstraktion och teoribyggnad.
%
#
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
0
B) Tar delvis avstånd från påståe...
9.52% 4
C) Varken instämmer eller tar avs...
19% 8
D) Instämmer delvis med påstående... 38.1% 16
E) Instämmer helt med påståendet
33.3% 14
Summa
100% 42

p) visa förmåga att matematiskt formulera och analysera problem, även sådana som har ett ursprung där
matematiken inte är synlig, samt att föra tillbaka lösningar och analysresultat till ursprungsproblemet,
%
#
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
0
B) Tar delvis avstånd från påståe...
0%
0
C) Varken instämmer eller tar avs...
4.76% 2
D) Instämmer delvis med påstående... 57.1% 24
E) Instämmer helt med påståendet
35.7% 15
F) ?
2.38% 1
Summa
100% 42
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q) visa färdighet och förmåga att konstruera algoritmer, implementera dessa och med datorns hjälp,
beroende av sammanhanget, utföra beräkning, informationsbehandling, simulering, statistisk analys eller
visualisering,
%
#
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
0
B) Tar delvis avstånd från påståe...
0%
0
C) Varken instämmer eller tar avs...
4.76% 2
D) Instämmer delvis med påstående... 33.3% 14
E) Instämmer helt med påståendet
61.9% 26
Summa
100% 42

r) visa förmåga att använda det matematiska språket för att kommunicera och samverka med andra,
såväl tekniker som icke-tekniker, såväl muntligt som i skrift.
%
#
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
0
B) Tar delvis avstånd från påståe...
4.76% 2
C) Varken instämmer eller tar avs...
26.2% 11
D) Instämmer delvis med påstående... 38.1% 16
E) Instämmer helt med påståendet
31% 13
Summa
100% 42

s) utveckla ett förhållningssätt till omvärlden och matematiken där matematiken utgör ett naturligt och
precist instrument för kommunikation, resonemang och kvantitativ verklighetsbeskrivning,
%
#
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
0
B) Tar delvis avstånd från påståe...
4.76% 2
C) Varken instämmer eller tar avs...
21.4% 9
D) Instämmer delvis med påstående... 42.9% 18
E) Instämmer helt med påståendet
31% 13
Summa
100% 42
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t) kunna förhålla sig till redundans i och avsaknad av data, och i sådana situationer göra ingenjörsmässiga
överväganden,
%
#
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
0
B) Tar delvis avstånd från påståe...
2.38% 1
C) Varken instämmer eller tar avs...
21.4% 9
D) Instämmer delvis med påstående... 54.8% 23
E) Instämmer helt med påståendet
21.4% 9
Summa
100% 42

u) kunna kritiskt granska tekniska resonemang och med matematiskt och statistiskt angreppssätt avgöra
deras hållbarhet.
%
#
A) Tar helt avstånd från påståend...
0%
0
B) Tar delvis avstånd från påståe...
2.38% 1
C) Varken instämmer eller tar avs...
14.3% 6
D) Instämmer delvis med påstående... 50% 21
E) Instämmer helt med påståendet
31% 13
F) ?
2.38% 1
Summa
100% 42
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Bilaga 1

Alumniundersökning - Teknisk Matematik
Namn:

Vilken inriktning valde du under åk 3-4 på din utbildning?
Beräkning och simulering
Biologisk modellering
Finansiell modellering
Signaler och system
Individuell inriktning
Om du valt en individuell inriktningen - vad var ditt ämnesområde där?

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 teknisk matematik?

Vilket år och månad fick du din första anställning efter examen

Vid vilket företag fick du din första anställning efter examen?

Beskriv kortfattat dina arbetsuppgifter på ditt första jobb efter examen
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Hur pass väl har din utbildning i teknisk matematik förberett dig för din första anställning?
Mycket väl
Väl
Sådär
Mycket lite
Inte alls
Enligt din bedömning – Gav dig din utbildning inom teknisk matematik en fördel vid din
första anställning jämfört med om du exempelvis hade gått en teknisk fysik utbildning?
Ja
Gjorde ingen skillnad
Nej, det var en nackdel
Hur väl kände arbetsgivarna till utbildningen i teknisk matematik när du sökte ditt första
jobb?
Bra
Hyfsat
Lite grann
Inte alls
Sett utifrån ditt arbete – vilka kunskaper värderar du högst som du förvärvat under din
utbildning?

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 Piprogrammet
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Skulle du kunna tänka dig att vara mentor till studenter vid Pi-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 utbildningen i teknisk matematik rörande bl.a. undervisning,
examination, allmänna färdigheter mm. Var vänlig svara på samtliga påståenden nedan genom att
kryssa i det alternativ som bäst stämmer med din uppfattning.

Som student upplever jag att vi haft en bra kommunikation med programledningen och
inflytande över 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
Stödorganisationen vid LTH (studievägledare, kurator, studiecentrum .....) har fungerat väl
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
Kurserna inom utbildningen hänger väl ihop
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
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Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Utbildningen har utvecklat min förmåga till kritisk granskning av information och resultat
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
Kurslitteraturen har varit bra och relevant
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 läsa litteratur från olika områden
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 varit rolig och inspirerande
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 gör att jag känner mig väl förberedd för arbetslivet
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
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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
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
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Utbildningen har utvecklat min förmåga att arbeta självständigt
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
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 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
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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
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
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
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
Överlag är jag nöjd med utbildningen i teknisk matematik
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
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Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
Instämmer helt med påståendet
Nedan kommer frågor avseende målen med teknisk matematik utbildningen 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 teknisk matematik 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
d) förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
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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
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.
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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 miljö- och
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
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) visa bred och djup kunskap i såväl matematiska som andra vetenskaper och därvid visa
förståelse av deras samspel och av de matematiska begreppens och verktygens användbarhet
och begränsningar,
Tar helt avstånd från påståendet
Tar delvis avstånd från påståendet
Varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
Instämmer delvis med påståendet
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Instämmer helt med påståendet
n) bred kunskap i programmering och förståelse av datorns användbarhet och
begränsningar vid matematiskt 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
o) förvärva kunskap om matematikens roll som kulturbärare och förmedlare av ett
universellt språk för mänsklig och maskinell kommunikation samt ge insikt i betydelsen av
abstraktion och teoribyggnad.
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
p) visa förmåga att matematiskt formulera och analysera problem, även sådana som har ett
ursprung där matematiken inte är synlig, samt att föra tillbaka lösningar och analysresultat
till ursprungsproblemet,
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
q) visa färdighet och förmåga att konstruera algoritmer, implementera dessa och med
datorns hjälp, beroende av sammanhanget, utföra beräkning, informationsbehandling,
simulering, statistisk analys eller visualisering,
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
r) visa förmåga att använda det matematiska språket för att kommunicera och samverka
med andra, såväl tekniker som icke-tekniker, såväl muntligt som i skrift.
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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
s) utveckla ett förhållningssätt till omvärlden och matematiken där matematiken utgör ett
naturligt och precist instrument för kommunikation, resonemang och kvantitativ verklighetsbeskrivning,
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
t) kunna förhålla sig till redundans i och avsaknad av data, och i sådana situationer göra
ingenjörsmässiga överväganden,
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
u) kunna kritiskt granska tekniska resonemang och med matematiskt och statistiskt
angreppssätt avgöra deras hållbarhet.
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
utbildningen i teknisk matematik. Om du har frågor angående enkäten - hör av dig till Joakim
Malm 046-2227571.

Skicka in svaren

Rensa all inmatning
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