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Verksamhetsplan för Ledningsgrupp för grundutbildning 
verksamhetsår 2017 - 2018  
 
Verksamhetsplan för Ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU) gäller för 
verksamhetsåren 2017-2018. Enligt den nya arbetsordningen (Dnr STYR 
2016/558) har Ledningsgruppen för grundutbildning det övergripande ansvaret för 
helheten för utbildning på grund- och avancerad nivå. LG GU fattar beslut om 
gemensamma grundutbildningsfrågor så som strategiska planer, kvalitetshöjande 
åtgärder, programstruktur och ekonomisk fördelning till utbildningarna. Vid 
utformningen av verksamhetsplan har LG GU valt att även relatera till LTHs 
strategiska plan:  
 
Utdrag ur LTHs strategiska plan avseende Utbildning 
”Mål 

U1 LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög internationell 
nivå, möter samhällets utbildningsbehov och avspeglar det aktuella 
forskningsläget. 

U2 LTH:s forskarutbildning skall bedrivas i den vetenskapliga frontlinjen, och 
utveckla doktorandernas förmåga att bedriva kritisk, självständig och 
kreativ forskning. 

U3 LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, designers, 
doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i samhälle och akademi på 
ett hållbart sätt. 

U4 LTH:s utbildningar skall främja kreativitet, tvärvetenskap, etiskt 
förhållningssätt och kritiskt tänkande och undervisningen skall genomsyras 
av progression och reflektion. 

U5 LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all 
undervisning skall präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett 
utbud av högkvalitativa undervisningsmetoder och examinationsformer. 

 
Strategier 

US1 Att med utgångspunkt i LTH:s styrkor och med god resurseffektivitet 
anpassa undervisningsutbudet för att möta samhällets framtida behov. 

US2 Att skapa en utbildningsmiljö som präglas av förankring i 
forskningsmiljöerna, internationalisering och av etisk medvetenhet. 

US3 Att regelbundet följa upp att LTH:s utbildningar uppfyller de nationella 
lärandemålen för forskarutbildning och grundutbildning, samt verkar i 
synergi med varandra. 

US4 Att kontinuerligt förbättra utbildningarna så att de ger högre värde för 
samhället genom att säkerställa aktuella och relevanta kunskaper hos de 
som examineras. 

US5 Att bygga upp och belöna lärarnas kompetens att utveckla sin 
undervisning och handledning med ett lärandeperspektiv, liksom att 
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stimulera ett forskande förhållningssätt till undervisning och lärande och 
ett aktivt engagemang i den pedagogiska diskussionen på LTH.” 

 
 
Verksamhetsplanen tar upp de områden som LG GU har identifierat som 
prioriterade för perioden 2017-2018. Planen ska underlätta LG GUs planering och 
uppföljning av väsentliga projekt. Den ska även underlätta för LTHs kanslis 
utbildningsorganisation att planera sin verksamhet. Som komplement till denna 
verksamhetsplan ska det finnas en beskrivning av viktiga tidpunkter för 
beslutsfattande och framtagande av beredningsunderlag inom LG GU. En del av 
projekten och frågeställningarna nedan innebär i huvudsak att LG GU utformar 
förutsättningar för programledningars och kansliorganisations arbete. I dessa fall 
måste dialog föras med programledare och kansliorganisation liksom hänsyn måste 
tas till tillgängliga resurser.  
 
Planen är uppdelad i tre delar: 
 
Pågående aktiviteter 

- Framtagning av programutvärdering - Kvalitetssäkring och utveckling  
o Beslut fattas 8/6 om genomförande 

Utvärdering och kvalitetssäkring kommer att följa en tidplan som 
gör att man efter fyra år kommer att ha gått igenom alla punkter i 
utvärderingsarbetet.  

- Utveckling av praxis avseende införande av nya program vid LTH (delvis 
kopplat till punkt under framtida frågeställningar nedan) 

o Finns ett grunddokument avseende detta.  
- Bevakning och uppföljning av studenternas psykosociala arbetsmiljö 

o Finns plan för detta, kommer att hanteras genom planering i 
årscykel.  

- Matematik på LTH – matematiken är en väsentlig del av många LTH-
utbildningar, LG GU har ett övergripande ansvar för att matematiken blir 
en väl fungerande och integrerad del av utbildningarna.  

o Slutrapport december 2017. Arbetsgrupp utsedd. 
- Industridesign på LTH – analys av förutsättningar för fortsättning på detta 

program 
o Fortsatt utvecklingsarbete i samverkan mellan områdesansvarig för 

industridesign och programledning Industridesign. Rektor samt 
programledare ansvariga för kontakten med IKEA.  

 
Frågeställningar som ska ligga till grund för aktiviteter under perioden 

- Förstärkning av koppling mellan samhällsutmaningar och programutbud 
och programupplägg– skapa ett underlag för strategiska diskussioner kring 
programutbud 

o Planering av aktiviteter inom detta område med engagemang av 
LTHs näringslivsråd. Aktiviteter kommer att genomföras under 
hösten 2017. 

- Revision av krav på utformning av specialiseringar 
o Hösten 2017 ska detta konkretiseras 
o Förändringar i programmen ska genomföras från och med läsåret 

19/20. Innebär att förändringar ska genomföras i kursutbud som 
beslutas 2018. 



 
 
 3 

- Analys av förutsättningar för införande av minors på 
utbildningsprogrammen  

o Hösten 2017 ska detta konkretiseras 
o Kurser ska införas i beslut om kursutbud för läsåret 2019/2020.  

- MAX IV och ESS: analys av förutsättningar och möjligheter att beakta 
dessa anläggningars verksamhet vid programutveckling. 

- Utbildning - forskning – hur tydliggöra och vid behov stärka denna 
koppling 

- Ta aktiv del i processutvecklingen, LTHs kansli har huvudansvaret för 
denna 

- Beslut om och införande av överenskommelseprocess – utbildning av 
organisation samt planering av uppföljning 

o Processen kommer att beslutas juni 2017. Därefter kommer den 
möten enligt denna beskrivning genomföras hösten 2017. 

 
 
Aspekter som ska beaktas i LG GUs arbete  

- Digitalisering 
- Internationalisering 
- Pedagogiska aspekter på utbildningsutformning  
- Översyn och tydliggörande av ansvarsfördelning LG GU - 

Programledningar – Kansli  
o Behörighetskontroll masterprogram 
o Effektivisera arbetet med kursplaner 
o Remisshantering 
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Pågående aktiviteter 
Under denna rubrik presenteras redan igångsatta aktiviteter som ska fortsätta 
implementeras och bevakas ur ett utbildningsperspektiv. 
 
Programutvärdering - Kvalitetssäkring och utveckling 
En arbetsgrupp har tagit fram ett underlag för hur programutvärderingar kan 
genomföras vid LTH. Detta arbete har testats i pilotprojekt och LG GU har ställt 
sig bakom ett underlag till beslut som har gått på remiss inom LTH. Under juni 
2017 kommer detta att leda till beslut om fortsatt arbete och därmed kommer det 
att finnas ett självständigt dokument som beskriver denna process.  
Det är nödvändigt att detta arbete fortsätter och att LTH har en robust modell för 
att genomföra kvalitetssäkring samt för utveckling av utbildningsprogram. Detta 
arbete initieras och följs upp av LG GU men framförallt är det programledningar 
som har ansvaret för genomförandet tillsammans med aktivt deltagande från 
institutionerna. Denna punkt kopplar även väl till LTHs strategiska plan, punkt 
US3 samt delvis punkt US4. Resurser för genomförande samt för utveckling av 
systemstöd måste avsättas. 
 
Utveckling av praxis avseende införande av nya program vid LTH  
För att LG GU ska kunna fatta beslut om hur man ska gå vidare med förslag om 
nya utbildningsprogram krävs det att LG GU formulerar en praxis som kan 
underlätta arbetet både för LG GU och för förslagsställare. Detta arbete kommer att 
påverkas av det mer kontinuerliga arbete gällande programutbud som måste 
genomföras och som beskrivs under nya aktiviteter nedan. 
 
Bevakning och uppföljning av studenternas psykosociala arbetsmiljö 
Ansvar för att utarbeta rutiner för psykosocial arbetsmiljöronder, uppföljning av 
dessa samt att tillse att eventuella åtgärder vidtas ligger på LG GU, speciellt 
områdesansvariga. Arbetet med detta genomförs i samverkan med LTHs 
arbetsmiljösamordnare som också regelbundet redogör för arbetet vid LG GU:s 
möten. 
 
Matematik på LTH  
Matematiken är en väsentlig del av många LTH-utbildningar, LG GU har ett 
övergripande ansvar för att matematiken blir en väl fungerande och integrerad del 
av utbildningarna. För att arbeta med denna fråga har ett uppdrag formulerats och 
en arbetsgrupp tillsatts som ska ta fram förslag hur man kan utforma de inledande 
kurserna med hänsyn till innehåll, genomförande och examinationsformer.  
 
Industridesign på LTH – förutsättningar för fortsättning på detta program 
Utbildningsprogrammen inom industridesign har delvis finansierats av externa 
medel. Denna finansiering upphör under 2018 vilket innebär att LTH måste besluta 
om vilka förutsättningar som ska gälla i fortsättningen för dessa program. 
 
Frågeställningar som ska ligga till grund för aktiviteter under perioden 
Koppling mellan samhällsutmaningar och programutbud och programupplägg– 
skapa ett underlag för strategiska diskussioner kring programutbud 
Frågeställningar kring samhällets behov idag och i framtiden av utbildade 
ingenjörer, arkitekter och designers finns ständigt på agendan för LTH. Vilka 
utbildningsprogram ska LTH, hur ska de vara utformade och hur ska vi göra för att 
kunna införa program alternativt reducera programutbudet på ett välgrundat sätt. 
För att kunna göra detta krävs att LTH skaffar välgrundad kunskap om vilka 
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frågeställningar som är viktiga för framtida utbildningar. Detta kan göras genom 
kontakt med omgivande samhälle och näringsliv, liksom kontakter med andra 
universitet. Planering pågår med syfte att ha en inledande workshop med deltagare 
från omgivande näringsliv och offentlig verksamhet, detta för att kunna formulera 
ett något mer omfattande projekt. Detta relaterar till punkterna US1 och US4 i 
LTHs strategiska plan, se ovan.  
 
Krav på utformning av specialiseringar 
De utvärderingar som genomförts av LTHs program, framförallt i anslutning till 
UKÄs utvärderingar, har visat att LTH har en alltför otydlig bild av hur 
specialiseringar ska utformas, vilket syfte och mål dessa har och ska ha. Det har 
framförts från programledningar och institutioner att det finns ett behov av att 
klargöra förutsättningarna för specialiseringarna. Det måste skapas en arbetsgrupp 
kring detta under 2017. Detta kopplar väl till flera av målen i LTHs strategiska plan 
samt punkten US3 under strategier.  
 
Utbildning-forskning – hur tydliggöra och vid behov stärka denna koppling 
I punkten US2 i LTHs strategiska plan framhålls att utbildningsmiljön ska präglas 
av förankring i forskningsmiljöerna. I stort finns det en god koppling mellan 
forskning och framförallt de avslutande delarna av de femåriga programmen, både 
genom kursinnehåll och lärarkompetens. Examensarbeten vid alla program 
genomförs ofta i anslutning till forskningsmiljöerna, även i de fall de genomförs i 
anknytning till företag.  Dock finns det utrymme för utveckling av denna 
samverkan mellan utbildning och forskning och en diskussion mellan LG GU och 
Forskningsnämnden är därför relevant.  
 
Eventuellt införande av minors på utbildningsprogrammen  
Det finns ett antal ämnesområden där det kan finnas ett behov av att införa ett 
valbart kurspaket, så kallade minors, omfattande ca 30 hp. Exempel på sådana 
områden är entreprenörskap, innovation, energi, hållbarhet. Det har tidigare 
diskuterats och det finns underlag inom entreprenörskap – innovation. 
Framtagande av principer för minors bör göras.  
 
MAX IV och ESS: dessa anläggningars verksamhet bör beaktas vid 
programutveckling 
MAX IV och ESS är två anläggningar som påverkar forskning och 
forskarutbildning vid LTH. De bör också påverka innehållet på 
utbildningsprogrammen, vilket kan visa sig i utformningen av program, kurser, 
examensarbete men också lokalisering av utbildning. 
 
Ta aktiv del i processutvecklingen, LTHs kansli har huvudansvaret för denna. 
Kartläggning av processer avseende handläggning av ärenden inom grundnivå och 
avancerad nivå har genomförts av LTHs kansli. Detta bör LG GU förhålla sig till 
genom att få kunskap om dessa, ge sin syn på processernas innehåll och på hur 
man ska prioritera när förändringar ska göras. En tydlig plan måste göras av hur 
kommunikation ska genomföras mellan det administrativa utbildningsstödet, som 
äger processerna, och LG GU. 
 
Överenskommelseprocess – utbildning av organisation samt planering av 
uppföljning 
Det har genomförts ett arbete med att ta fram ett upplägg för planerade möten 
mellan programledningar, områdesansvariga och institutioner. Syftet är att det ska 
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finnas en mötestid där alla institutioner får ett möte med relevanta 
programledningar för att diskutera nuläge och framtid för program, kring kursers 
genomförande och innehåll, förslag på nya kurser eller nya inslag (detta kan 
komma både från institution och programledning). Upplägget ska fastställas 2017 
och de första mötena ska genomföras under hösten 2017. Utbildning av 
organisationen måste utformas och genomföras. Uppföljning av hur 
överenskommelseprocessen fungerar ska göras, liksom uppföljning av den 
information som framkommer inför och under dessa möten. Fördelning av ansvar 
mellan LG GU och programledningar i detta arbete måste tydliggöras. 
 
 
Områden som ska beaktas i LG GUs arbete 
 
Digitalisering 
Det pågår ett arbete med att ta fram en digitaliseringsstrategi vid Lunds universitet. 
Detta kommer sannolikt att få en inverkan på digitalisering inom utbildning vid 
LTH inom relativt snar framtid.  
Digitalisering är viktigt i samhället, men LG GU behöver föra en diskussion om 
hur man definierar digitalisering och vilka delar av digitaliseringen som är 
väsentlig att arbeta med i relation till utbildning. Det kan exempelvis handla om 
digitala verktyg i undervisningen, digitala stöd som kan effektivisera både 
utbildning och hantering av administration kring utbildning men också 
professionsrelevanta kompetenser relaterat till digitalisering. Det sistnämnda 
kommer sannolikt att vara programberoende.  
 
Tydliggöra hur internationalisering ska ingå i LG GUs arbete 
I punkten US2 i LTHs strategiska plan framhålls att utbildningsmiljön ska präglas 
av internationalisering. Vicerektor med ansvar för internationalisering och LG GU 
bör därför formulera arbetsformer och eventuellt bilda arbetsgrupper som kan ta 
fram underlag för fortsatt arbete. 
 
Pedagogiska frågeställningar ska utgöra en aktiv del av LG GUs arbete 
Vid LTH finns CEE – Centre for Centre for Engineering Education. Detta innebär 
att det finns god kompetens och resurser för att ta hänsyn till pedagogiska 
frågeställningar och reflektioner om pedagogiskt viktiga frågor vid utveckling av 
utbud och genomförande av utbildningar. Representanter för CEE – speciellt 
genombrottet bör engageras i specifika projekt som LG GU startar upp.  
Också uppföljningar avseende kvalitet, koppling mellan pedagogik och resultat, 
nöjdhet hos studenter mm bör genomföras i samverkan med CEE. Detta kopplar 
väl till punkten US5 i LTHs strategiska plan. 
 
Översyn och tydliggörande av ansvarsfördelning LG GU - Programledningar – 
Kansli  

Behörighetskontroll masterprogram – vem kan genomföra detta, 
tidskrävande 
Effektivisera arbetet med kursplaner – genomföra genomgång av 
kursplaner årligen eller göra det mer vid behov? 
Remisshantering 
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