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Sammanfattning
De flesta utvärderade utbildningarna håller god kvalitet. Högskoleingenjörsutbildningen är väl etablerad på arbetsmarknaden och prognoser visar på
ett ökat framtida behov av denna yrkesgrupp. Trots detta minskar antalet
studenter, vilket är oroande sett ur ett nationellt perspektiv. Vid hälften av
alla program finns i genomsnitt 16 studenter. Det låga studentantalet medför
negativa ekonomiska konsekvenser för lärosätena.
För att öka rekryteringen till utbildningarna har lärosätena skapat nya
program med attraktiva namn. Flera lärosäten har också breddat sin rekrytering framför allt genom att anta elever från gymnasiets samhällsvetarprogram. Bedömargruppen ser positivt på dessa åtgärder men i flera fall har de
nya programmen ett svagt matematiskt/naturvetenskapligt och/eller svagt
tekniskt innehåll. Kärnan av ingenjörsämnen har urholkats, vilket gör att en
del utbildningar inte bedöms hålla den standard som en högskoleingenjörsutbildning bör ha. Av de totalt 225 utvärderade utbildningarna uppvisar 28
program brister framför allt vad gäller matematik- och teknikinnehåll.
Vid många lärosäten kan studenten ta ut både högskoleingenjörsexamen
och kandidatexamen efter genomgången högskoleingenjörsutbildning. Det
finns dock en otydlighet mellan de båda examina, vilket är olyckligt både
för studenterna och arbetsgivarna samt i ett internationellt jämförande perspektiv.
Vid flera lärosäten brister utbildningarnas kvalitetssäkring, vilket bland
annat framgår av examensarbetenas varierande kvalitet. En förbättrad samverkan och benchmarking rekommenderas som viktiga led i kvalitetssäkringen.
Lärarna, som till övervägande del består av adjunkter, är oftast mycket engagerade och studenterna är väl motiverade. Andelen professorer i lärarkåren
är överlag låg.
Lärarnas höga arbetsbelastning medför att det finns alltför lite tid för
nödvändig fortbildning och kompetensutveckling. Brist på möjlighet till
forskning och kompetensutveckling minskar förutsättningarna att förbättra
utbildningarnas forskningsanknytning, vilken enligt bedömargruppen bör
stärkas vid de flesta lärosäten som ingår i utvärderingen.
Examinationsgraden bland högskoleingenjörsstudenterna är lägre än den
genomsnittliga examinationsgraden för övriga yrkesutbildningar.
Bedömargruppen konstaterar att samverkan med näringslivet är viktig och
bör utvecklas. Här har lärosäten och näringsliv ett gemensamt ansvar. Bland
annat bör båda parter bidra till att gemensamt finna en lösning på behovet av
relevant praktik under utbildningen.
Internationaliseringen av högskoleingenjörsutbildningarna är på de flesta
lärosäten mycket svag, vilket är allvarligt då högskoleingenjörerna kommer
att möta en framtida internationell arbetsmarknad.

5

Högskoleverkets beslut

Rektorer vid berörda lärosäten
Utvärderingsavdelningen
Iréne Häggström
BESLUT
2003-05-08
Reg.nr 643-3729-01

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning,
ingenjörsutbildning samt brandingenjörsutbildning
Högskoleverket finner att samtliga utvärderade utbildningar vid följande lärosäten håller god akademisk kvalitet:
Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Linköpings universitet, Mitthögskolan, Mälardalens högskola, Umeå universitet,
Uppsala universitet, Växjö universitet samt Örebro universitet.
För dessa utbildningar kommer en uppföljning av utvärderingen att göras
inom tre år.
De flesta av utbildningarna vid övriga lärosäten som ingår i utvärderingen
håller också god akademisk kvalitet. Flera lärosäten har dock program som
inte uppfyller examenskraven på grund av brister framför allt vad gäller matematik- och teknikinnehållet.
De lärosäten som har program där examensrätten ifrågasätts är följande:
Blekinge tekniska Högskola, Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan i
Kalmar, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, Karlstads universitet,
Kungl. Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet
(LTH), Malmö högskola, SLU samt Stiftelsen Värmlands och Örebro läns
skogsskola för Gammelkroppa skogsskola. För mer detaljerade uppgifter se
bilaga till beslutet samt bedömningen för respektive lärosäte i rapportens del
2.
Högskoleverket avser att genomföra en uppföljning av dessa utbildningar
efter ett år, då lärosätena skall redogöra för de åtgärder som vidtagits. Därefter fattas beslut om vidare åtgärder.
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Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter
föredragning av projektansvarig Eric Lindesjöö och utredare Iréne Häggström i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler.
Sigbrit Franke

Eric Lindesjöö

Bilaga till beslutet bifogas
Kopia till:
Utbildningsdepartementet
Ledmaöter i bedömargruppen
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Bilaga till beslut 2003-05-07, reg.nr 643-3729-01

Antal dis. lärare (mag. ex.)

Ämnesdjup (kand. ex.)

Naturvetenskapligt innehåll

Teknik- & ing.stödj. ämnen

Teknikinnehåll

Matematikinnehåll

Brister

Magister

Kandidat

Teknikområde och program

Högskoleingenjör/ ingenjör

Examen

Byggteknik:
x

Byggteknik (HB)

x

Byggteknik; inr. Byggn.utformn. m. ark. (HJ)

x

x

Byggingenjör (KaU)

x

x

Projektingenjör (LTU)

x

x

Bebyggelseutveckling (MAH)

x*

x

Programvaruteknik (BTH)

x

x

Programvaruteknik (MAH)

x

x

x

Informationsteknologi (HDa)

x

x

x

Datateknik; inriktning Inf. & komm. samt
inriktning Inf. och mediteknik (HJ)

x

x

x

Informationsteknik; inritning Information &
kommunikation (HK)

x

x

x

x

Datasystemutveckling (HKr)

x

x

x

x

Datateknik:

x

x

x

x

x
Programvaruteknik (HS)

x

x

x
x

IT-affärssystem (KTH)

x

Multimediateknik (LU/LTH)

x

x
x
x

x

Elektroteknik:
x

Elektronik (HiG)

x

Kemiteknik:
Teknisk miljövetenskap (HH)

x

x
x

Kemiteknik; inriktning Miljökemi med bioteknik (HJ)

x

x
x

x

x

Övriga:
x

Biomekanik (HH)

x

Ind. org. & ekonomi; inriktning Logistik och
ledning (HJ)

x

x

Miljödr. design & man. (HK)

x

x

x

Affärssystem & man. (HK)

x

x

x

x

x

x

Naturvårdsingenjör (HKr)

x **

Industriellt ledarskap (HS)

x

Miljö- & kvalitetsman. (LTU)

x

x

Skogsingenjör (SLU)

x

x

x

Skogsingenjör (GSs)

x

x

x

Livsmedelsingenjör (SLU)

x

x

Brandingenjör (LU/LTH)

x

x
x

x
x

* Inriktning Byggdesign.
** Inriktning Miljömanagement.
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Högskoleverkets reflektioner
Högskoleverket vill först rikta ett stort tack till bedömargruppen för deras
omfattande insatser i utvärderingen av högskoleingenjörsutbildningen. Ett
alldeles särskilt tack riktas till ordföranden för utvärderingen.
Föreliggande utvärdering omfattar 25 lärosäten med drygt 200 utbildningsprogram och berör cirka 20 000 studenter.
Högskoleingenjörsutbildningen i sin nuvarande form, mestadels som treårig utbildning, är en ”ung utbildning” som funnits sedan mindre än tio år
tillbaka. Den är nu den tredje största yrkesutbildningen, efter lärarutbildningen och civilingenjörsutbildningen.
Under tioårsperioden har expansionen av utbildningarna varit kraftig, i
fråga om både rekrytering av studenter och införandet av nya program. Ökningen av antalet studenter har dock upphört och vid de senaste två höstantagningarna har antalet studenter minskat avsevärt. Detta har lett till att
nästan samtliga lärosäten driver något eller några program med få studenter
och därmed dålig ekonomi. Många lärosäten har startat nya program som
inte har en naturlig tillhörighet till de traditionella fem teknikområdena,
bygg-, data-, elektro-, kemi- och maskinteknik. Det medför att de ofta saknar den nödvändiga ämnesmässiga basen i teknikämnet, vilket riskerar att
leda till kvalitetsbrister i utbildningarna.
Utbildningarna har granskats utifrån kvalitetskriterier som utgår från förutsättningar, genomförande och resultat. För att konkretisera kvalitetsaspekterna och anpassa dem till utvärderingen av högskoleingenjörsutbildningen
har bedömargruppen utvecklat en referensram. Högskoleverket ser positivt på
ett sådant förtydligande av bedömningsgrunderna och ställer sig bakom den
framtagna referensramen.
Högskoleverket kan konstatera att överlag håller utbildningarna god kvalitet med engagerade lärare, motiverade studenter och goda studieresultat.
Bedömargruppen har funnit en hel del goda exempel som kan lyftas fram för
att exemplifiera kreativitet och nytänkande. De exempel som nämns i nedanstående text är axplock och utgör inte en fullständig redovisning.
Flera av utbildningarna uppfyller dock inte kraven för högskoleingenjörsexamen enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram. De
uppvisar brister främst då det gäller utbildningarnas matematik- och teknikinnehåll.
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Rekrytering av studenter
Flera prognoser visar på ett framtida ökande behov i landet av högskoleingenjörer. I en nyligen publicerad rapport från Högskoleverket1 framgår att
högskoleingenjörer och teknologie kandidater har en mycket god etablering
på arbetsmarknaden. De kvinnliga ingenjörerna hävdar sig också mycket bra.
Under slutet av 90-talet har till och med en större andel av kvinnorna gentemot männen etablerat sig på arbetsmarknaden. Trots den goda arbetsmarknaden visar studenterna dock ett minskande intresse för ingenjörsutbildningar,
något som även näringslivet framhåller som bekymmersamt. För att motverka
en fortsatt nedgång i rekryteringen behöver insatser göras både på kort och på
lång sikt. En positiv syn på teknik och naturvetenskap måste grundas i tidiga
år. Även goda förebilder är viktiga för dagens ungdomar. Bedömargruppen för
fram flera intressanta förslag för att förbättra rekryteringen.
Rekryteringen av studenter till de olika teknikområdena varierar dock och
är till hög grad beroende av konjunktursvängningar. Några utbildningar till
exempel inom bygg- och maskinteknik har ökat sin rekrytering, medan de
flesta utbildningar inom data- och elektroteknikområdet har drabbats av en
kraftigt sjunkande rekrytering på många håll. Även kemiteknikutbildningarna har minskat kraftigt vilket resulterat i att flera program lagts ned. För att
behålla kompetensen på de lärosäten där utbildningarna fortfarande finns vill
Högskoleverket peka på vikten av samarbete mellan lärosätena.
Flera lärosäten har ökat sina möjligheter att rekrytera studenter till ingenjörsutbildningarna genom att förändra förkunskapskraven och anta elever
från gymnasiets samhällsvetarprogram med förkunskaper motsvarande matematik C. Idén är i sig mycket god, men Högskoleverket vill betona att det
är viktigt att se till att dessa studenter får tillräckliga kunskaper i matematik,
fysik och kemi för att kunna tillgodogöra sig ingenjörsutbildningens teknikinnehåll.
Högskoleverket kan konstatera att problemen med förändrade förkunskaper hos studenterna har lyfts fram på samtliga lärosäten. Detta har inte alltid
bara begränsats till ämnet matematik utan även till ämnen som svenska och
engelska. En viktig orsak till problemen är sannolikt den breddade rekryteringen av studenter som sker till högskolan idag. Utvärderingen visar flera
goda exempel på hur lärosätena arbetar med att lösa problemen, framför allt
de som rör förkunskaperna i matematik. Med den breddade rekrytering som
nu tillämpas vid flera högskolor är basåret det vanligaste sättet att komplettera förkunskaperna. Vid Högskolan Dalarna har det s.k. Pi-programmet införts. Det kompletterar studenternas förkunskaper under två sommarkurser
före och efter det första läsåret.
Genom collegeutbildningar kan studenter som känner tveksamhet inför
att gå vidare till universitet och högskola fångas upp. Utbildningen, som är
behörighetsgivande för högskolestudier, är ettårig och ges vid ett flertal lä1. Etableringen på arbetsmarknaden, Högskoleverkets rapportserie 2003:7 R.
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rosäten. Den inleds med kompletteringar på komvux-nivå och avslutas med
högskolestudier som omfattar 20 poäng.
Luleå tekniska universitets satsning på ”arenor” är ett annat intressant initiativ för att fånga upp studenter med oklara framtidsmål.
Distansutbildningar är ett viktigt sätt att rekrytera studenter som inte har
möjlighet att flytta till en studieort. Denna utbildningsform är väl utvecklad
bland annat vid Luleå tekniska universitet och Mitthögskolan. Ett stort intresse finns ofta från angränsande kommuner att stödja lärosätenas satsningar
på distansutbildning.
Kontakter tas även med gymnasieskolor, både för att på ett bättre sätt
förbereda studenterna på övergången till högskolan, men även i rekryteringssyfte. Dessa kontakter bör stimuleras att öka.

Nya program
I samband med högskolereformen 1993 började nya program och programbenämningar att växa fram på lärosätena. Detta var ett sätt för lärosätena
att profilera sig och att öka rekryteringen. Andra orsaker var branschkrav på
mer specialiserade kunskaper inom vissa områden som miljöteknik, grafisk
teknik, media, IT, projektledning och design. Det ligger i ett lärosätes natur
att ständigt utveckla och skapa utbildningar inom nya områden. Lärosätet
har dock ett åtagande gentemot studenten att ge en livskraftig utbildning med
en yrkesroll som även eftertraktas på en framtida arbetsmarknad. Högskoleverket vill betona vikten av att anpassa ingenjörsutbildningen till en förändrad samhällsbild utan att för den skull urholka ingenjörens yrkeskunnande.
Det är därför en känslig balansgång mellan att skapa nytt utan att skala bort
för ingenjören nödvändiga inslag i utbildningen. Näringslivets önskemål är
fortfarande att anställa ingenjörer med en god bas bestående av tekniska och
naturvetenskapliga kunskaper. Detta måste givetvis väga tungt för en yrkesutbildning.

Pedagogik och examination
Bedömargruppen konstaterar att det finns flera goda exempel på användning
av ny pedagogik. Vid Karlstads universitet har lärarna inom Energi- och miljöprogrammet utvecklat en imponerande helhetssyn på inlärningen med en
pedagogik som stimulerar till djupinlärning framför ytinlärning. Studenten
skall lära sig att lära – uppgiften är att lyfta studenten, som i början av utbildningen är inställd på att ta emot kunskap, till en student som under utbildningens senare del är mogen att själv söka kunskap. Vid Högskolan i Borås
har lärarna inom elektronik utvecklat Internetbaserade kurser med laborativa
inslag, som innebär mera självstudier och färre föreläsningar. Studenten får
en avancerad laborationsuppsättning som används hemma eller på högskolan. På nätet finns tillgång till allt övrigt material.
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Alla lärosäten använder sig av någon form av projektbaserad undervisning
där studenterna arbetar enligt den modell som de senare kommer att stöta på
i arbetslivet. Bedömargruppen konstaterar dock att projektarbetena i många
fall är mer inlämningsuppgifter än verkliga projektarbeten. Högskoleverket
delar bedömargruppens uppfattning att projektarbeten är ett viktigt inslag i
ingenjörsutbildningarna och anser därför att högre krav bör ställas på denna
undervisningsform. Vid Högskolan i Halmstad ges projektarbetsformen en
framträdande roll inom flera program, speciellt i programmet Utvecklingsingenjör. Samtliga studenter vid lärosätet tilldelas ett projektarbetsrum som ger
dem utmärkta möjligheter att mötas kring gemensamma projekt, examensarbeten och studier i allmänhet. Detta ger även en grogrund till den så kallade
entreprenörsandan som ofta lyfts fram av lärosätet.
Ett annat sätt att förmedla ”verklighetsnära” kunskaper till studenterna är
genom den integrering av praktiska tillämpningar i utbildningen som görs på
ett tydligt sätt genom den s.k. Co-opverksamhet som startade vid Högskolan
i Trollhättan/Uddevalla. Liknande verksamhet finns nu på flera lärosäten.
Praktiken är avlönad och utförs under tre perioder, i början, mitten och slutet
av utbildningen.
På vilket sätt matematiken skall integreras i teknikämneskurserna diskuteras ständigt. Vid Högskolan i Kalmar görs nu en intressant matematiksatsning inom kursen Ingenjörsvetenskap, där en 3 poängs matematikkurs
integreras med en kurs om 2 poäng teknisk tillämpning under de fyra första
läsperioderna. Undervisningen genomförs i samarbete mellan en matematiklärare och tekniklärare. Utvärderingar har redan visat att genomströmningen
ökat betydligt.
De flesta lärosäten använder mycket traditionella examinationsformer.
Även projektarbetena följs ofta upp av en tentamen. Examinationen är dock
inte bara ett tillfälle att mäta studentens kunskap utan också ett tillfälle för
effektiv inlärning. För att möjliggöra båda dessa syften måste examinationen
anpassas efter ämnet och utföras på varierande sätt. Av bedömargruppens rapport kan slutsatsen dras att användningen av kontinuerlig examination ökar
vid flera lärosäten. Högskoleverket vill uppmuntra lärosätena att fortsätta
på den inslagna vägen och instämmer i bedömargruppens konstaterande att
lärosätena bör utveckla och använda sig av mer varierande examinationsformer.

Lärare
Inom högskoleingenjörsutbildningarna utgör adjunkterna en viktig del av
lärarkåren, cirka 55 procent, medan cirka 25 procent utgörs av docenter/
lektorer. Resterande andel utgörs av bland annat doktorander eller externa
lärare. Andelen adjunkter och lektorer varierar mellan lärosätena men bedömargruppen konstaterar att högskolorna i Kalmar och Malmö samt Ingenjörsskolan i Jönköping har den högsta andelen disputerade lärare, nära
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40 procent, medan KTH har den lägsta andelen, cirka 7 procent. Andelen
professorer i lärarkåren är överlag låg.
Orsaken till den höga andelen adjunkter är flerfaldig. När den fyraåriga
tekniska gymnasieutbildningen lades ned gick många lärare över till högskolans ingenjörsutbildning. Inom flera områden är tillgången på disputerade
lärare så begränsad att många lärosäten har problem med att rekrytera disputerad personal. Adjunkterna har ofta en lång yrkeserfarenhet bakom sig och
fungerar mycket bra i sin lärarroll. Högskoleverket vill dock betona vikten
av att det inom utbildningens huvudämnen alltid finns en bra balans mellan
odisputerade och disputerade lärare. Vid vissa lärosäten är lärarsituationen
så akut att kraven på magisterexamensrätt inte uppfylls på grund av för få
disputerade lärare.
Högskoleverket kan konstatera att även inom högskoleingenjörsutbildningarna är lärarnas arbetssituation ansträngd, speciellt bland dem som i
huvudsak ägnar sig åt grundutbildning. Arbetsbördan ökar ytterligare genom
den större spridningen av förkunskaper i samband med den breddade rekryteringen till högskolan. Situationen är speciellt sårbar inom de program som är
små och ofta drivs av mindre lärargrupper på tre till fyra personer.
Möjligheten för lärarna till kompetensutveckling varierar med en omfattning mellan 10 och 20 procent av tjänstgöringstiden. Det visar sig emellertid
att på grund av brist på både tid och ekonomiska resurser utnyttjas ofta inte
detta utrymme.
Bristen på tid för egen forskning kombinerad med en pressad arbetssituation kan leda till att lärarna slits alltför hårt, vilket i sin tur leder till ytterligare
problem med rekrytering av nya lärare och ökad arbetsbelastning. Högskoleverket vill betona vikten av att lärarna ges möjlighet till egen forskning och
kompetensutveckling, dels för att förstärka den vetenskapliga och pedagogiska
kompetensen och också för att ge utrymme för egen personlig utveckling. Det
är därför viktigt att ledningen tar ett större ansvar för kompetensutvecklingen
och möjliggör och uppmuntrar de enskilda lärarna att utnyttja den avtalsmässiga tiden. Lärosätet bör upprätta individuella kompetensutvecklingsplaner
som regelbundet följs upp

Forskningsanknytning
Under studietiden skall studenterna utveckla sin förmåga att söka och värdera
kunskap på ett vetenskapligligt sätt. Detta kan ske genom att utbildningen
bedrivs nära en forskningsmiljö som studenterna kan ta del av. I utvärderingen konstateras att närheten till forskning för högskoleingenjörsutbildningarna varierar. Studenternas medvetenhet om lärarnas forskning är vanligen
vag. Även på de lärosäten där forskning bedrivs är återkopplingen av denna
till studenterna oftast mycket svag. Den avgörande betydelsen för forskningsanknytningen är i hög grad förmågan och viljan hos lärarna att knyta an till
aktuell forskning, tillsammans med ett stöd och intresse för forskningsan-
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knytning från lärosätets sida. Vid de äldre ”etablerade” lärosätena är ofta
forskningsanknytningen svag, medan det finns en betydligt större närhet
mellan högskoleingenjörutbildningen och forskningen vid de yngre universiteten och högskolorna. De kurser som har en tydlig ämnesmässig anknytning
har vanligen en bättre forskningsanknytning.
Forskningsanknytningen kan dock främjas av samarbetet mellan civilingenjörsutbildningen och högskoleingenjörsutbildningen. Vid Linköpings
universitet finns ett sådant samarbete och utbildningarna har delvis gemensam lärarkår, ett gemensamt kursprogram som modifieras efter typ av utbildning samt gemensamma lokaler med goda laborativa möjligheter.
Högskoleverket instämmer i bedömargruppens konstaterande att forskningsanknytningen måste stärkas för flera av de utvärderade programmen.
Det är emellertid inte möjligt för varje högskola att utveckla forskningsverksamhet inom samtliga områden där högskoleingenjörsutbildning ges. För att
lösa problemet rekommenderas samverkan mellan universitet och högskolor.
Exempel på sådan väl fungerande samverkan finns inom Maskinteknik- och
Kemiteknikprogrammen vid Högskolan Dalarna, med samarbete med forskare vid KTH respektive Uppsala universitet.

Kvalitetssäkring
Vid flertalet lärosäten finns kvalitetsinriktade mål, om än övergripande och
visionära, men de är ofta okända för lärarna och ibland också av institutionsledningarna.
Programutvärderingar förekommer mycket sparsamt. Livsmedelsingenjörsutbildningen vid SLU är dock ett bra exempel där programutvärdering i
form av skriftliga enkäter till såväl utbildade ingenjörer som företagschefer
genomförts.
Högskoleverket instämmer i bedömargruppens konstaterande att programutvärderingar är av stor vikt för högskolans utvecklingsarbete och anser att
lärosätena bör verka för att genomföra fler programutvärderingar. Detta är
också mycket viktigt med tanke på alla de nya program som startas.
Det är också viktigt för lärosätet, speciellt där yrkesutbildningar ges, att
följa upp hur de utexaminerade studenterna tas emot på arbetsmarknaden.
Enkätuppföljning av studenter har genomförts vid några lärosäten något
eller några år efter avslutade studier. Exempel på lärosäten där sådana enkäter genomförts är universiteten i Umeå, Uppsala och Lund (brandingenjörsutbildningen) samt Chalmers och KTH.
Kursvärderingar genomförs vid samtliga utbildningar. Vid många lärosäten finns goda exempel på väl fungerande kursvärderingssystem, men även
här finns det brister i systemet. De goda exemplen är ofta beroende av en lärares personliga engagemang. Lärosätena bör i högre grad uppmärksamma
värdet av kursvärderingssystemet för kvalitetsutveckling av programmen och
ta vara på den resurs som studenterna utgör.
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På frågan om hur lärosätena kontrollerar att deras utbildningar håller en
tillräcklig kvalitet i jämförelse med andra utbildningar ges ofta svaret att
detta görs genom kännedom om att man inom det lokala näringslivet är nöjd
med de utexaminerade studenterna. För att få en bättre kännedom om den
egna utbildningen i förhållande till andra liknande utbildningar och för att
kunna säkra en kvalitet som håller både nationell och internationell standard
borde benchmarking utnyttjas i större utsträckning. Denna utvärdering bör
kunna vara ett bidrag härvidlag.

Utbildningarnas resultat
Högskoleverket kan konstatera att de flesta studenterna tycks trivas på ”sina”
lärosäten och är nöjda med lärarna och studiemiljön. Studenterna betonar
framförallt närheten till lärarna och den informella kontakten. Lärarna å sin
sida, uttrycker också att de trivs med studenterna och med uppgiften, trots en
alltför hård arbetsbelastning.
Av det insamlade kvantitativa underlaget har bedömargruppen kunnat dra
generella slutsatser om utbildningarnas resultat framför allt beträffande prestationsgrad och examinationsgrad.
Prestationsgraden (antal helårsprestationer/helårsstudenter) visar ett medelvärde på 0,8, vilket Högskoleverket kan konstatera är mycket bra.
Utifrån lärosätenas uppgifter om hur stor andel av de registrerade 1996
som tagit ut examen 2001 har ett mått på examinationen erhållits. I genomsnitt slutför cirka 40 procent av studenterna på de utvärderade utbildningarna
sina studier med en examen. Högskolan i Halmstad ligger dock betydligt över
genomsnittet med 64 procent.
Bedömargruppen konstaterar också att examinationsgraden varierar något
mellan de olika teknikområdena. Elektro-, kemi- och maskinteknik visar en
något högre examinationsgrad (ca 45–50 procent) än vad bygg- och datateknik (ca 35 procent) gör.
Högskoleverket kan konstatera att examinationen för högskoleingenjörsutbildningen är lägre än den genomsnittliga examinationen för yrkesutbildningar.
Högskoleverket kan också konstatera att detta problem uppmärksammas
alltmer på lärosätena, till exempel genom att studenterna får extra möjligheter
till undervisning och tentamen i särskilt svåra kurser eller genom att proceduren med examensarbeten särskilt uppmärksammas. Exempel på det senare
är den årliga utställning som görs av examensarbeten både vid högskolan i
Halmstad och vid högskolan i Borås. Samtliga studenter presenterar sina examensarbeten och pris utdelas till det bästa bidraget.
Att en student som antagits till en utbildning också kan fullfölja den och ta
ut examen är viktigt både för individen och för samhället. Därför vill Hög-
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skoleverket särskilt betona betydelsen av att lärosätet vid behov kan göra extra
insatser för att lotsa studenterna genom utbildningen.
Bedömargruppen har granskat examensarbeten från varje program och
konstaterar att kvaliteten på dessa visar stor variation. Den är vanligen större
mellan programmen inom lärosätet än mellan program vid olika lärosäten.
Vid flera lärosäten finns utarbetade anvisningar för hur examensarbetet skall
kvalitetssäkras. På andra saknas tillförlitliga riktlinjer. Många examensarbeten saknar ett akademiskt/forskningsinriktat arbetssätt. Examensarbetets
syfte är att lära studenten ett angreppssätt för att lösa ett problem snarare än
att lösa en specifik fråga.
Högskoleverket vill betona vikten av examensarbetet som en bekräftelse på
den färdiga högskoleingenjörens kompetens. Därför bör samtliga lärosäten
se till att det finns tydliga instruktioner och kvalitetssäkringsrutiner för hur
arbetet skall genomföras.

Samverkan
Näringslivets samverkan med lärosätena sker huvudsakligen genom medverkan i branschråd/motsvarande samt genom att ge underlag till examensarbeten. Samarbetet med näringslivet framhålls som viktigt av både studenter
och lärare. Även om de flesta lärosäten inbjuder näringslivet till medverkan
i branschråd, där möjlighet ges att påverka utbildningarna, så utnyttjas inte
denna möjlighet i tillräcklig omfattning. Ett bättre utvecklat samarbete mellan universitet/högskolor och näringsliv är nödvändigt för att på ett bättre
sätt kunna svara mot nya, framtida behov på arbetsmarknaden. Ansvaret för
en sådan samverkan ligger både hos lärosätet och hos näringslivets företrädare.
Blekinge tekniska högskola har ett väl utvecklat samarbete med närliggande industri för IT och telekommunikation. Vidare har Högskolan Dalarna ett mycket väl utbyggt samarbete mellan företagen i närregionen och
högskolan. Ett program i LCD-teknologi har till exempel startat med starkt
stöd bland annat från den lokala LCD-tillverkande industrin.
Vid Högskolan i Jönköping har ett så kallat faddersystem utarbetats. Det
innebär att ett par studenter har kontakter med ett i förväg bestämt företag
för bland annat projektarbeten. Systemet är uppskattat av studenterna och får
nu snabbt efterföljare bland flera lärosäten.
För att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos ungdomar är det
viktigt för lärosätet att ha ett väl fungerande samarbete med gymnasiet och
grundskolan. Högskolan i Jönköping har startat ett omfattande nätverk med
samtliga 17 gymnasieskolor i Jönköpings län, och vid Linköpings universitet
finns ett särskilt projekt kallat LiTH-gym, som genom många aktiviteter har
en stor kontaktyta mot gymnasiet. Vid Högskolan Dalarna håller Kemiteknikprogrammet sommarkurser och tar emot studiebesök. Gymnasieklasser
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bjuds in till högskolan för att genomföra hela laborationer. Det finns emellertid många högskolor som i stort saknar sådana kontakter.
Vid Högskolan i Skövde finns planer för en samverkan med gymnasieskolan som innebär att högskolans matematiklärare skall undervisa i gymnasiet
för att få en inblick i ”leverantörskvaliteten”.
Samverkan mellan lärosätena tycks nu öka från en relativt låg nivå. Högskolan i Borås har till exempel inlett ett samarbete med flera högskolor i västra
Sverige. En målsättning med samarbetet är att säkra undervisningen inom
en rad specialområden med förhållandevis få studerande vid de olika lärosätena.

Praktik
I de flesta högskoleingenjörsutbildningar ingår obligatorisk praktik om cirka
sex veckor. Både studenter och näringsliv påpekar värdet av att studenten
får denna arbetslivserfarenhet under utbildningen. Obligatoriska moment
i utbildningen som inte är poänggivande står dock i strid med högskoleförordningen. Praktiken avskaffas nu av flera lärosäten, inte alltid som en
följd av förordningen, utan ofta på grund av svårigheten att erbjuda relevant
sysselsättning på studieorten. Många lärosäten som har kvar praktikkravet
tvingas på grund av brist på platser att godkänna arbete utan relevans för utbildningen. Detta utbildningsmoment genomförs dessutom ofta sent under
utbildningsperioden, vilket ytterligare försvagar dess betydelse.
Andra former av praktik växer nu fram, till exempel i form av så kallad
Co-op, som är en avlönad icke obligatorisk praktik. Högskolan i Trollhättan/
Uddevalla har utvecklat en väl fungerande utbildningsvariant med denna
modell. En annan form är de så kallade fadderföretagen till vilka studenterna
knyts under de två första åren. Systemet finns väl utvecklat vid Högskolan i
Jönköping.
Högskoleverket instämmer i att relevant praktik är av stort värde både för
studenter och för företag. Det bör därför ligga i både näringslivets och lärosätenas intresse att gemensamt utarbeta nya former för denna verksamhet som
kan kvalitetssäkras på ett fullgott sätt.

Internationalisering
Högskoleverket drar slutsatsen att internationalisering är en av högskoleingenjörsutbildningarnas minst framträdande sidor.
Internationaliseringen är vanligen svagt utvecklad, vilket till viss del kan
ses som en följd av bristande forskningsanknytning. Både inresande och utresande studenter är få vid de flesta lärosätena. Även övriga internationella
inslag i utbildningen, inkluderande engelskspråkig litteratur, förekommer
sparsamt. Högskolan i Borås har satt upp som mål att 20 procent av studenterna skall göra en del av utbildningen utomlands.
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Med tanke på den ökande internationella marknaden som kommer att
möta de svenska högskoleingenjörerna är det viktigt att lärosätena ökar incitamenten för studenterna att studera utomlands.
I en omfattande enkätstudie har utexaminerade studenter från Uppsala
universitets högskoleingenjörsprogram svarat på frågor om yrkesrollen. Av enkätsvaren framgår bland annat att de anser sig ha bristande förmåga att göra
presentationer på engelska. Detta har medfört att lärosätet nu har dubblerat
antalet platser på en kurs i engelska.
Trots brister i internationaliseringen finns goda exempel på lärosäten där
extra ansträngningar görs för att förbättra situationen. Vid Högskolan i
Halmstad finns ett internationellt utbytesprogram som en inriktning inom
Byggteknikprogrammet. Högskolan Dalarna har inrättat ett internationellt
magisterprogram i maskinteknik där de lyckats rekrytera studenter både
nationellt och internationellt. På högskolan finns även det internationella
programmet Solar Engineering School. Vid Umeå universitet finns starka
internationella inslag på Rymdteknikprogrammet med gästföreläsare och litteratur på engelska.

Jämförelser med nordiska lärosäten

I utvärderingen görs vissa jämförelser mellan högskoleingenjörsutbildning i
Sverige och motsvarande utbildning i Danmark, Finland och Norge. Högskoleverket kan konstatera att trots att utvärderingen visar på en svag forskningsanknytning förefaller ändå forskningen i Sverige vara bättre prioriterad
än vid motsvarande utbildningar i Danmark och Finland. Orsaken förklaras
med den högre tjänstestrukturen i Sverige med professorer och lärare med docentkompetens, som inte förekommer i samma utsträckning på finska yrkeshögskolor eller danska ingenjörshögskolor. De nordiska bedömarna ser även
positivt på den förnyelse som sker på många platser avseende pedagogiska
metoder och starten av nya program.
Högskoleverket kan vidare konstatera att kvalitetsaspekterna tycks betonas
mer i svensk och dansk utbildning jämfört med de finska utbildningarna. De
nationella kvalitetsutvärderingarna i Sverige har säkerligen bidragit till en
ökad medvetenhet om dessa frågor.
De nordiska bedömarna visar på skillnaden mellan Sverige och till exempel
Danmark då det gäller förekomsten av många små program. De konstaterar
att de små programmen har svårigheter med att upprätthålla hög ämnesmässig nivå och bredd på såväl lärare som studenter och bör avvecklas. De
anser att de små miljöerna med sina rekryteringsproblem leder till svag ekonomi, och en rationalisering rekommenderas till exempel genom förbättrat
samarbete mellan närliggande högskolor. Högskoleverket instämmer i dessa
rekomendationer.
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De nordiska bedömarna ifrågasätter ändamålsenligheten med de alternativa examensbenämningarna som högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen för samma utbildningar.
Ett par avgörande skillnader finns mellan Sverige och de övriga nordiska
länderna avseende examination av examensarbeten. I Danmark och Finland
ges graderade vitsord, inte bara godkänt/underkänt. Dessutom medverkar
externa censorer i bedömningen av examensarbeten i Danmark.
De nordiska bedömarna noterar också att matematiken vanligen undervisas av lärare från en för lärosätet gemensam matematikinstitution, sällan
av programmens egna lärare som i Danmark. Detta kan enligt bedömarna
vara en orsak till att matematiken kräver extra omtanke. De fann det även
överraskande att det knappast vid någon svensk högskola ges kurser i fysik på
högskoleingenjörsprogrammen.
Som en jämförelse mellan Sverige och Danmark och Finland kan nämnas
att i Danmark och Finland är 20 veckors praktik obligatorisk på motsvarande
ingenjörsutbildningar. Praktiken ger vanligen 20 poäng. Lön alternativt studiemedel betalas ut om praktiken inte är avlönad. Praktiken redovisas i form
av en rapport. Erfarenheterna av praktikmomenten är goda. I Danmark finns
planer på ekonomiskt stöd från undervisningsministeriet till lärosätena för
att genomföra praktiken. Dansk industri och Ingeniørforeningen deltar även
i dessa planer. Högskoleverket anser att möjligheterna att införa ett liknande
system för praktik i Sverige, bör övervägas.
Utifrån den jämförelse av antalet examinerade ingenjörer som görs i kapitlet om nordiska utblickar kan Högskoleverket konstatera att Sverige står
sig väl.
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Utvärderingens syfte, omfattning,
modell och tillvägagångssätt

Syfte
Högskoleverket arbetar fr.o.m. 2001 med ett regeringsuppdrag som innebär
att samtliga utbildningar för generella examina och yrkesexamina skall utvärderas inom en sexårsperiod. De nationella utvärderingarna omfattar samtliga
lärosäten där respektive ämne eller yrkesexamen erbjuds.
Utvärderingarna har huvudsakligen tre syften:
• Att bidra till institutionens/motsvarande egen kvalitetsutveckling.
• Att granska om utbildningen svarar mot mål och bestämmelser i högskolelagen och högskoleförordningen.
• Att ge information till bland annat studenter inför valet av utbildning.

Omfattningen av utvärderingen
Samtliga högskoleingenjörsutbildningar i landet inklusive utbildningen av
brandingenjörer vid Lunds universitet ingår i utvärderingen. Utvärderingen
innefattar även de utbildningar som leder till ingenjörsexamen vid Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) samt vid Stiftelsen Värmlands och Örebro läns
skogsskola för Gammelkroppa skogsskola. Då examensmålen för ingenjörsexamen vid SLU och Gammelkroppa och högskoleingenjörsexamen vid de
övriga lärosätena överensstämmer är dessa utvärderade mot samma mål.
Brandingenjörsutbildningen har inte samma examensmål som de övriga och
är utvärderad mot högskoleförordningens examensmål för denna utbildning.
I uppdraget ingår även att utvärdera de utbildningar som leder till kandidatoch magisterexamen inom teknikområdet. Lärosätena använder mestadels
förledet teknologie för dessa examina. Endast de magisterutbildningar som
lärosätena har låtit ingå i sina självvärderingar har granskats. Dessa har samtliga varit magisterprogram med djup.
Totalt omfattar uppdraget 25 lärosäten med 225 program (inriktningar
oräknade).

Utvärderingsmodell
Högskoleverket använder en internationellt beprövad utvärderingsmodell som
består av tre delar: självvärdering genomförd av institutionen/motsvarande,
extern bedömning med platsbesök av en bedömargrupp samt uppföljning.
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Utvärderingen utgår från ett helhetsperspektiv, vilket innebär att information
om utbildningens/institutionens förutsättningar, process och resultat samlas
in och analyseras. En extern bedömargrupp grundar sin bedömning på självvärdering och platsbesök som sammanfattas i en rapport. Den externa bedömargruppens referensram (som redovisas i ett senare kapitel) utgör en viktig
utgångspunkt i bedömningen.
Rapporten utgör underlag för Högskoleverkets beslut. Om en utbildning
inte svarar upp mot kvalitetskriterierna riskerar berört lärosäte att få sin examensrätt indragen. Innan detta sker får lärosätet ett år på sig att rätta till
bristerna. Därefter sker en förnyad granskning. Om bristerna då kvarstår,
fråntas lärosätet examensrätten för den berörda utbildningen.
I nära anslutning till att en utvärdering publiceras inbjuds de utvärderade
institutionerna/motsvarande att delta i en s.k. återföringskonferens. Efter
ett till tre år gör Högskoleverket en uppföljning av hur lärosätena hanterat de
rekommendationer och förslag till förbättringar som utvärderingen utmynnar i.
Mer information om utvärderingarna går att hämta på Högskoleverkets
hemsida www.hsv.se (Kvalitet i högskolan/Utbildningskvalitet/Granskning
av utbildning).
Självvärdering

Självvärdering innebär att institutionen/motsvarande gör en beskrivning och
analys av den egna utbildningen/verksamheten. Den utgör bedömargruppens
underlag inför den dialog som förs med berörda parter under platsbesöket.
Självvärderingen grundas på anvisningar som upprättats av Högskoleverket
(Nationella ämnes-och programutvärderingar, Anvisningar och underlag för
självvärdering. Reviderad 14 juni 2002). Dessa anvisningar är generella och
kan anpassas för till exempel yrkesexamina, vilket skett i denna utvärdering
i samråd med lärosätena.
Bedömargruppen

Högskoleverket utser en bedömargrupp på förslag av högskolorna. I gruppen
ingår ämnessakkunniga från akademien, studenter som är aktiva inom det
utvärderade utbildningsområdet och näringslivsrepresentanter. I bedömargruppen skall även finnas internationell representation.

Tillvägagångssätt
Information till och dialog med lärosätena

En tydlig målsättning med denna utvärdering har varit att i största möjliga
utsträckning förankra arbetet hos de utvärderade lärosätena för att på bästa
sätt kunna uppfylla det första målet med utvärderingen, ”att bidraga till
institutionens/motsvarande egen kvalitetsutveckling”.
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Som ett första led i detta arbete hölls kontakter under juni–september 2001
med en arbetsgrupp utsedd av Samverkansgruppen för högskoleingenjörer.
Vid två möten med denna grupp diskuterades hur anvisningarna till självvärderingen skulle kompletteras för att på bästa sätt anpassas till utvärderingen.
Ett förslag togs fram som sändes ut i början av november 2001 till samtliga
kontaktpersoner vid berörda lärosäten.
I slutet av augusti 2001 gick en skriftlig information ut från Högskoleverket till samtliga rektorer vid de högskolor som berördes av utvärderingarna.
Lärosätena uppmanades att inkomma med förslag på kontaktpersoner. Dessa
kontaktpersoner fick ansvaret för självvärderingens genomförande samt för
att organisera mottagandet av bedömargruppen vid det kommande platsbesöket.
Under mitten av oktober 2001 sändes ett brev ut till kontaktpersonerna
med en beskrivning av syftet med utvärderingen och tillvägagångssättet för
genomförandet av den. Lärosätena blev uppmanade att inkomma med förslag
på bedömare samt att inordna sina utbildningsprogram i fem teknikområden,
bygg-, data-, elektro-, kemi-, och maskinteknik. I brevet kallades även representanter från lärosätena till ett informations- och upptaktsmöte i november
2001.
Vid upptaktsmötet informerades lärosätesrepresentanterna om självvärderingsuppdraget. Dessutom diskuterades förslaget till kompletteringar av anvisningarna till självvärderingen som tidigare sänts ut. En diskussion fördes
även om vilka kvantitativa data som var lämpliga att samla in. Dialogen ledde
till vissa kompletteringar av anvisningarna. En ny version av anvisningarna
upprättades och gick ut på en sista remissrunda. Anvisningarna fastställdes i
december 2001.
Bedömarrekrytering

Lärosätenas förslag på bedömare innehöll få internationella namn. Listan
kompletterades därför i efterhand med förslag på utländska bedömare. Innan
rekryteringen startade fick lärosätena ge sina eventuella synpunkter på de
föreslagna bedömarna. Rekryteringen startade efter årsskiftet 2001/2002.
Med ett par undantag accepterade samtliga tillfrågade ämnessakkunniga bedömaruppdraget. Då det visade sig vara svårt att rekrytera representanter för
näringslivet prövades även en annan modell för rekrytering. Ledningen för
större företag kontaktades och tillfrågades om intresse av att utse näringslivsrepresentanter. Fyra av de totalt tretton näringslivsrepresentanterna rekryterades på detta sätt. Rekryteringen av studenterna skedde genom förslag från
studenternas egna organisationer.
Flera bedömare kommer från lärosäten som ingår i utvärderingen. Dessa
bedömare har inte deltagit i vare sig platsbesök vid eller bedömningen av det
egna lärosätet.
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Bedömargruppen

Bedömargruppen består av totalt 43 personer av vilka 20 är ämnessak kunniga,
13 näringslivsrepresentanter och 10 studeranderepresentanter. Samtliga huvudteknikområden är representerade bland bedömarna. För att tydliggöra
matematikutbildningen har en bedömare bland de ämnessak kunniga haft ett
särskilt ansvar för att belysa matematikutbildningen. Anledningen till detta
är att föregående års utvärdering av matematikämnet inte omfattade högskoleingenjörsutbildningen. Följande bedömare ingår i gruppen:
Teknologie doktor Birgitta Stymne, f.d. rektor vid Högskolan i Gävle (ordförande)
Professor Anders Axelsson, Lunds universitet
Studerande Sara Ahlstedt, Högskolan i Kalmar
Professor Kennet Axelsson, Högskolan i Jönköping
Rektor Henning Andersen, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Danmark
Studerande Andreas Bohman, Luleå tekniska universitet
Studerande Angelica Byfeldt, Linköpings universitet
Teknologie doktor Jaak Berendson, Kungl. Tekniska högskolan
Professor Rolf Björheden, Växjö universitet
Skogsteknisk chef Carl-Johan Bredberg, Holmen Skog AB
Associate professor Mona Dahms, Aalborg universitet, Danmark
Högskolelektor Veronica Gaspes, Högskolan i Halmstad
Biträdande professor Anders Haraldsson, Linköpings universitet
Vicerektor Lars Hillefors, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Teknologie licentiat Erika Hedblom, Sandvik steel/FoU
Verkställande direktör Ingmar Johansson, Scanrec AB
Studerande Henric Karlsson, Högskolan i Jönköping
Studerande Björn Karlberg, Linköpings universitet
Studerande David Karlsson, Kungl. Tekniska högskolan
Rektor Flemming Krogh, Ingeniørhøjskolen i København, Danmark
Studerande Niclas Malmberg, Högskolan i Halmstad
Avdelningschef Per-Anders Marberg, Bengt Dahlgren AB
Professor Lars Nyström, Lappeenranta University of Technology, Finland
Director Johan Norén, Ericsson Microwave Systems
Civilingenjör Anders Norin, f.d. Ericsson
Universitetslektor Rune Norberg, Högskolan Dalarna
Professor Margareta Norell, Kungl. Tekniska högskolan
Universitetslektor Clas Nordin, Mälardalens högskola
Vice President Bo Olsson, AstraZeneca, Process R&D, Södertälje
Personalansvarig Maria Ottosson, Findus Sverige AB
Verkställande direktör Kerstin Paulsson, Netsoft Lund AB
Studerande Katarina Rupar Gadd, Växjö universitet
Lektor Jenny Rytter, Ingeniørhøjskolen i København, Danmark
Studerande Peter Rundström, Uppsala universitet
Studerande Camilla Simonsson, Örebro universitet
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Bengt Sjöholm, Getinge AB
Universitetslektor Ingegerd Sjöholm, Lunds universitet
Civilingenjör Lars Tullstedt, Sveriges Byggindustrier
Professor emeritus Jan Torin, Chalmers tekniska högskola
Civilingenjör Jonas Unger, Ungernet AB
Teknologie doktor Johan Wanngård, Eka Chemicals
Professor Björn Wahlström, Statens tekniska forskningcentral, Finland
Professor emeritus Kai Ödeen, Kungl. Tekniska högskolan
Birgitta Stymne har varit ordförande för hela utvärderingen. Bedömargruppen har varit indelad i fem grupper baserade på de fem teknikområdena. Varje
grupp har haft en ordförande; Kennet Axelsson, byggteknik; Birgitta Stymne,
kemiteknik; Anders Haraldsson, datateknik; Anders Norin, elektroteknik;
Rune Norberg, maskinteknik. Teknikområdesordföranden tillsammans med
Clas Nordin, ämnessakkunnig i matematik, Kai Ödeen, ämnessakkunnig i
brandteknik samt David Karlsson, representant för de studerande, har utgjort
en styrgrupp. I slutet av utvärderingen kompletterades styrgruppen även med
Lars Hillefors som ämnessakkunnig i elektroteknik. Ett inledande informationsmöte hölls i april 2001 med bedömargruppen.
I Högskoleverkets projektgrupp har följande personer ingått:
Iréne Häggström, Britta Seeger, Albin Gaunt, Per Brännström, Lars Geschwind och Eric Lindesjöö (projektledare), samtliga från utvärderingsavdelningen.
Uppläggningen av platsbesöken och processen under utvärderingen

Platsbesöken genomfördes under perioden maj till november 2002. Lärosätena uppmanades att senast tre veckor innan platsbesöket sända in en lista
på de personer bedömargruppen skulle möta. Önskemål gavs även om att få
träffa ett representativt urval av lärare och studenter från varje ingenjörsprogram och årskurs. Beroende på omfattningen av utbildningen vid lärosätet
utfördes besöken under en till tre dagar av en till två bedömargrupper. Varje
teknikområde tog en dag i anspråk för utvärderingen. Varje bedömargrupp
bestod av två ämnessakkunniga, en näringslivsrepresentant, en studeranderepresentant samt en representant från Högskoleverket. I de flesta fall utfördes
platsbesök under två dagar med två grupper, det vill säga totalt tio personer
involverade.
En utsedd lärosätesansvarig (ämnessakkunnig) hade funktionen som ordförande för hela platsbesöket. En utsedd mötesordförande ledde utfrågningen
för respektive teknikområde. Under platsbesöket intervjuades representanter
för ledningen av ingenjörsutbildningarna, programansvariga, lärare och studenter. Efter dag två träffade bedömargruppen vanligen ledningen en andra
gång för möjlighet till uppföljande frågor och överföring av bedömarnas
synpunkter på utbildningarna. Ett avslutande möte hölls även med rektor/
fakultetsansvarig för lärosätet.
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Vid platsbesöket hade Högskoleverkets representant funktionen som sekreterare. Bedömarna förde även minnesanteckningar som sändes till Högskoleverket inom en vecka efter platsbesöket. Med samtliga förda anteckningar
som underlag sammanställde Högskoleverkets representant ett utkast till
lärosätesbeskrivning som därefter gick ut för granskning till bedömargruppen.
För att stämma av och ”kalibrera” bedömningarna mellan bedömarna har
under hela utvärderingsprocessen fyra heldagsmöten under augusti, oktober,
december 2002 och mars 2003 hållits med den samlade bedömargruppen.
Under den efterföljande dagen har möten hållits med styrgruppen. Däremellan har enskilda möten hållits inom teknikområdesgrupperna. Regelbundna
möten och kontakter har skett mellan ordföranden för utvärderingen och
Högskoleverkets projektgrupp.
Examensarbeten

Vid tillfället för platsbesöket granskades de tre senaste examensarbetena från
varje program inklusive magisterutbildningar. Totalt har därmed cirka 600
examensarbeten granskats. Då urvalet av examensarbeten per program varit
relativt begränsat har denna granskning tjänat mer som ett stickprov för bedömning på programnivå. Det totala antalet examensarbeten har däremot
varit stort och kan tjäna som ett tillförlitligt urval för att göra en bedömning
av examensarbetena på nationell nivå.
Rapporten

Som underlag till rapporten har självvärderingarna samt den information som
gavs vid platsbesöken, inklusive examensarbeten, använts. Vid flera lärosäten
har omfattande förändringar gjorts av programutbudet mellan tidpunken för
självvärdeing och tidpunkten för platsbesöket. Underlaget för utvärderingen
har för en del program grundats på utbildningar som nyligen startats. Vi vill
göra läsaren av denna rapport uppmärksam på att förändringar kan ha skett
vid lärosätena även under tiden från platsbesöket till rapportens offentliggörande. Förhållanden och brister beskrivna i rapporten kan med andra ord vara
förändrade respektive åtgärdade.
Lärosätesbeskrivningarna har till största del begränsats till att återskapa
förhållanden som varit särskilt unika, positiva eller bristfälliga.
En stor mängd kvantitativa data har insamlats. Det har visat sig vara svårt
för lärosätena, i en del fall till och med omöjligt, att lämna in delar av dessa
uppgifter. Uppgifter om lärare per program, baserat på heltidsekvivalenter,
har till exempel begärts. Flera lärosäten har inte kunna leverera dessa uppgifter programvis av organisatoriska skäl. Avseende examina har många av de
utvärderade programmen nyligen startat och inga utexaminerade har kunnat
redovisas. Då en stor andel av programmen har en liten omfattning med få
examina leder detta även till svårtolkade resultat på programnivå. Det har
inte heller varit möjligt att på ett tillförlitligt sätt relatera antalet examinerade
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till andelen studenter som påbörjat/genomgått utbildningen. De kvantitativa
uppgifterna har därför endast använts som underlag för generella slutsatser
av förhållandena vid lärosätena. Där möjligheter har getts har uppgifter på
lärosätesnivå redovisats.
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Bedömargruppens rapport

Missiv
Till Högskoleverket
2003-05-07
Reg.nr 643-3729-01

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning,
ingenjörsutbildning samt brandingenjörsutbildning vid
svenska universitet och högskolor
Högskoleverket initierade i slutet av 2001 en utvärdering av högskoleingenjörs-, ingenjörs- samt brandingenjörsutbildningarna. I utvärderingen ingår
också utbildningar som leder till kandidat- och magisterexamen inom teknikområdet. För utvärderingen har följande bedömargrupp anlitats:
Professor Anders Axelsson, Lunds universitet
Studerande Sara Ahlstedt, Högskolan i Kalmar
Professor Kennet Axelsson, Högskolan i Jönköping
Rektor Henning Andersen, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Danmark
Studerande Andreas Bohman, Luleå tekniska universitet
Studerande Angelica Byfeldt, Linköpings universitet
Teknologie doktor Jaak Berendson, Kungl. Tekniska högskolan
Professor Rolf Björheden, Växjö universitet
Skogsteknisk chef Carl-Johan Bredberg, Holmen Skog AB
Associate professor Mona Dahms, Aalborg universitet, Danmark
Högskolelektor Veronica Gaspes, Högskolan i Halmstad
Biträdande professor Anders Haraldsson, Linköpings universitet
Vicerektor Lars Hillefors, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Teknologie licentiat Erika Hedblom, Sandvik steel/FoU
Verkställande direktör Ingmar Johansson, Scanrec AB
Studerande Henric Karlsson, Högskolan i Jönköping
Studerande Björn Karlberg, Linköpings universitet
Studerande David Karlsson, Kungl. Tekniska högskolan
Rektor Flemming Krogh, Ingeniørhøjskolen i København, Danmark
Studerande Niclas Malmberg, Högskolan i Halmstad
Avdelningschef Per-Anders Marberg, Bengt Dahlgren AB
Professor Lars Nyström, Lappeenranta University of Technology, Finland
Director Johan Norén, Ericsson Microwave Systems
Civilingenjör Anders Norin, f.d. Ericsson
Universitetslektor Rune Norberg, Högskolan Dalarna
Professor Margareta Norell, Kungl. Tekniska högskolan
Universitetslektor Clas Nordin, Mälardalens högskola
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Vice President Bo Olsson, AstraZeneca, Process R&D, Södertälje
Personalansvarig Maria Ottosson, Findus Sverige AB
Verkställande direktör Kerstin Paulsson, Netsoft Lund AB
Studerande Katarina Rupar Gadd, Växjö universitet
Lektor Jenny Rytter, Ingeniørhøjskolen i København, Danmark
Studerande Peter Rundström, Uppsala universitet
Studerande Camilla Simonsson, Örebro universitet
Bengt Sjöholm, Getinge AB
Universitetslektor Ingegerd Sjöholm, Lunds universitet
Civilingenjör Lars Tullstedt, Sveriges Byggindustrier
Professor emeritus Jan Torin, Chalmers tekniska högskola
Civilingenjör Jonas Unger, Ungernet AB
Teknologie doktor Johan Wanngård, Eka Chemicals
Professor Björn Wahlström, Statens tekniska forskningcentral, Finland
Professor emeritus Kai Ödeen, Kungl. Tekniska högskolan
Ordförande i gruppen har varit f.d. rektor vid Högskolan i Gävle, Teknologie
doktor Birgitta Stymne
Utgångspunkten för utvärderingen har varit de kvalitetsaspekter som tilllämpas vid Högskoleverkets nationella ämnes- och programutvärderingar
samt bedömargruppens referensram. Institutionernas (motsvarande) självvärderingar och information som framkommit vid platsbesöken har utgjort
underlag för bedömningen.
Härmed överlämnas bedömargruppens yttrande till Högskoleverket.
För bedömargruppen

Birgitta Stymne
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Sammanfattning och rekommendationer
Kvalitetsutvärderingen har omfattat 192 högskoleingenjörsutbildningar. Bedömargruppen har funnit att 21 av dessa inte uppfyller examenskraven enligt
högskoleförordningen och bedömargruppens referensram. Utvärderingen har
även omfattat tre ingenjörsprogram, vilka inte heller uppnår examenskraven.
Bedömargruppen vill understryka att de utbildningar som inte uppnår
ställda krav kan ha god kvalitet på en egen och i flera fall ny arbetsmarknad;
de är dock inte högskoleingenjörsprogram.
Högskoleingenjörsprogrammen kan på en del lärosäten även leda till en
teknologie kandidatexamen. Bedömargruppen har funnit att 7 av dessa inte
uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen.
Två av de 29 utvärderade påbyggnadsutbildningarna till teknologie magisterexamen uppfyller inte heller Högskoleverkets krav.
Bedömargruppen anser att en högskoleingenjörsutbildning skall omfatta
minst 120 poäng.
Antalet högskoleingenjörsprogram i landet bör reduceras.
Högskoleingenjörsutbildningarna tillför näringslivet och övriga delar av
samhället en mycket viktig kompetens. De allra flesta program har en god
eller mycket god kvalitet, och det finns i stort goda förutsättningar och ett
stort intresse inom universitet och högskolor att driva utbildningarna. Ett
stort problem under senare år har varit och är den minskande studenttillströmningen.
För att ge utbildningarna än bättre förutsättningar för att genomföras
med hög kvalitet vill bedömargruppen dels lyfta fram några särskilt viktiga
egenskaper för ett högskoleingenjörsprogram, dels ge några rekommendationer, baserade på de iakttagelser och analyser som finns beskrivna i följande
avsnitt.

Viktiga egenskaper för högskoleingenjörsprogram
Det skall finnas en tydlig skillnad mellan mål och krav för högskoleingenjörsexamen respektive teknologie kandidatexamen.
Organisationen skall vara sådan att programmen får en egen identitet med
möjligheter till ett brett kursinnehåll och där programledningen ges tid, resurser och befogenheter att kvalitetssäkra och utveckla programmen.
Programmets innehåll och utformning skall vara sådan att den examinerade
högskoleingenjören skall ha en
• teknisk kompetens, som skall byggas upp från en grund av matematik och
grundläggande tekniska och naturvetenskapliga kurser. Härvid bör för
teknikämnet nödvändiga kunskaper i fysik och kemi beaktas, och programmet skall innehålla en kärna av teknikämnet.
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• ingenjörsmässig färdighet, som med stor fördel kan förmedlas till studenterna genom projektarbeten och genom att undervisningen bedrivs i form
av verklighetsnära uppgifter och i praktiska laborationer samt genom
praktik.
Den examinerade högskoleingenjören skall även ha vissa kunskaper i icketekniska ämnen som komplement till de naturvetenskapliga/tekniska kunskaperna. Det skall finnas organisatoriska förutsättningar för studenterna att läsa
dem, och de bör vara utformade så att de ingår i den röda tråd som programmet bör omfattas av.
Bedömargruppen menar att det är både högskolornas och studenternas
skyldighet att åstadkomma förbättringar avseende studenternas medverkan i
formella beredande och beslutande organ, liksom att åtgärda de brister i informationen till studenter som finns vid flera lärosäten.

Bedömargruppens generella rekommendationer
Till regeringen:

• Bedömargruppen anser att det inte är möjligt att inom ramen för 80
poäng förmedla de kunskaper som samhället idag behöver och som förväntas av en högskoleingenjör. Dessutom bidrar olika längd på samma
utbildning till otydligheten kring högskoleingenjörsrollen. Det är bedömargruppens uppfattning att högskoleingenjörsexamen skall omfatta
minst 120 poäng och vila på en tillräcklig matematisk och teknisk/
naturvetenskaplig grund.
• Bedömargruppen ser det som allvarligt att rekryteringen till högskoleingenjörsutbildningarna kraftigt minskat. För att öka rekryteringen måste
ytterligare åtgärder vidtas bland annat i den form som beskrivs senare i
avsnittet Analys. Ett av tre förslag är återinförande av NT-svux.
Till landets kommuner:

• Bedömargruppen ser det som allvarligt att rekryteringen till högskoleingenjörsutbildningarna kraftigt minskat. För att öka rekryteringen måste
ytterligare åtgärder vidtas bland annat i den form som beskrivs senare i
avsnittet Analys. Ett av tre förslag är att möjliggöra rekrytering från gymnasiets teknikprogram.
Till universitet och högskolor:

• Bedömargruppens uppfattning är att de enligt högskoleförordningen
olika målen för de generella examina å ena sidan och ingenjörsexamina å
andra sidan klart skall återspeglas i utbildningarnas konkreta mål och
genomförande. Detta skall kombineras med tydliga övergångsmöjligheter
mellan utbildningarna för studenterna.
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• Enligt bedömargruppens åsikt bör det totala antalet program reduceras
till ett färre antal basprogram med inriktningar i årskurs två eller tre. Detta
resulterar i en större tydlighet och behöver inte göras på bekostnad av en
mångfacetterad utbildning.
• Obligatorisk icke poänggivande praktik som ingår i utbildningen strider
mot gällande regelverk och måste ersättas med andra former för att studenterna under sin studietid skall ges möjlighet att kombinera de teoretiska kunskaperna med praktiska.
• Examensarbetet är av stor betydelse såväl för studenternas kunskapsinhämtande som för högskolornas och de blivande arbetsgivarnas bekräftelse på den färdiga högskoleingenjörens kompetens. Bedömargruppen
rekommenderar lärosätena att se över kvalitetssäkringsrutinerna för arbetet.
• Bedömargruppen anser att alla högskolor skyndsamt måste utarbeta kvalitetssäkringsrutiner för fastställande av kursnivåer och kursvärderingar
samt att programutvärderingar skall utgöra en reguljär del av högskolans
utvecklingsarbete.
• Bedömargruppen anser att alla högskolor bör sträva efter att inom högskolan skapa en pedagogisk grundsyn som genomsyrar hela verksamheten
och att lärosätena i mycket högre utsträckning kan och bör använda sig
av nyare examinationsformer.
• Bedömargruppen anser att högskolor som har program utan eller med
svag forskningsanknytning måste vidta åtgärder för att stärka denna.
• Bedömargruppen menar att ledningen bör ta ett större ansvar för lärarnas
kompetensutveckling och på så sätt systematiskt förstärka den vetenskapliga och den pedagogiska kompetensen samt lärarnas yrkesförtrogenhet.
Individuella kompetensutvecklingsplaner som regelbundet följs upp bör
finnas.
• Bedömargruppen anser att högskolorna tillsammans med företagen bör
finna fungerande former även för en mer strategisk samverkan.
• Högskolorna bör i större utsträckning än vad som nu sker finna former
för samverkan med andra högskolor i landet.
• Bedömargruppen konstaterar att internationalisering inom högskoleingenjörsutbildningen ännu inte är ett utvecklat område. Intresset finns bland
vissa studenter, och högskolorna bör utnyttja denna utvecklingspotential.
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Högskoleingenjörsutbildningens utveckling

Utgångsläget
Industrins behov av tekniskt utbildad personal tillgodosågs under 1970- och
1980-talen dels genom de civilingenjörer som utbildades vid de tekniska
högskolorna, dels genom de elever som genomgick gymnasiets tekniska linje.
Eleverna fick efter avslutad utbildning en gymnasieingenjörsexamen fram till
1968, då den i likhet med studentexamen formellt avskaffades. De utbildade
fortsatte emellertid att kalla sig gymnasieingenjörer.

Utvecklingen under 1980-talet
I början av 1980-talet ökade behovet av teknisk kompetens inom industrin
och gymnasieingenjörerna, som hittills hade uppskattats mycket, måste i allt
större omfattning kompletteras eller ersättas med civilingenjörer. Regeringen
uppmärksammade detta, och i 1984 års budgetproposition framhölls behovet
av ytterligare teknisk utbildning på mellannivå. En arbetsgrupp för kortare
teknisk utbildning, KTU-gruppen, tillsattes i mars 1984. IVA fick regeringens uppdrag att utreda industrins behov av kvalificerad teknisk personal, och
i sin rapport som avlämnades hösten 1985 förordade IVA en kraftig utbyggnad av den tekniska utbildningen på mellannivå. I budgetpropositionen 1985
föreslogs därtill att en försöksverksamhet med ett femte år på gymnasieskolans tekniska linje skulle påbörjas. Så skedde också på två orter, i Växjö och
i Blekinge, och som ytterligare förstärkning skapades inom gymnasieskolan
ett utbud av regionalt arbetsmarknadsanpassade påbyggnadsutbildningar, s.k.
RA-kurser.
Tvååriga teknikutbildningar började samtidigt byggas upp vid de nya, mindre högskolorna.
Under 1980-talet fanns vid högskolor och universitet dels allmänna, dels
lokala utbildningslinjer. Statsmakterna fattade beslut om de allmänna linjernas inriktning och storlek, medan de i samband med de nya högskolornas tillkomst inrättade regionstyrelserna ansvarade för beslut om de lokala linjerna.
Och det var som lokala linjer de tvååriga teknikutbildningarna växte fram.
Läsåret 1983/84 fanns tretton sådana utbildningar, varav hälften hade en
inriktning mot data och elektronik. 1985/86 fanns utbildningarna vid i stort
sett samtliga nya högskolor, och då började också de större högskolorna visa
intresse för dem. En del av utbildningarna tillkom som regionalpolitiska satsningar, i till exempel Uddevalla, Bergslagen och Karlskrona. År 1986 beslöt
riksdagen att inrätta två av dessa utbildningar som allmänna linjer, dataingenjörslinjen och data- och elektroniklinjen.
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KTU-gruppens rapport utgjorde underlag för regeringens förslag i budgetpropositionen 1986. Samordning av den tekniska utbildningen och samarbete
mellan gymnasium och högskola var nödvändigt och i propositionen fick SÖ
och UHÄ i uppdrag att utreda möjligheterna för en sådan samverkan. En organiserad samverkan studerades på fem orter.
Samtidigt ökade kraven allt mer på en ny ingenjörsutbildning. Kraven kom
från industrin men också från högskolorna och från fackliga organisationer.
Behovet blev också tydligt vid internationella jämförelser, där det internationella samarbetsorganet FEANI 2 arbetade för ett enhetligt klassifikationssystem för ingenjörsutbildning.
Regeringen föreslog i budgetpropositionen 1987 3 att en arbetsgrupp (SIMgruppen) skulle tillsättas för att ”belysa den framtida inriktningen, omfattningen och organisationen av den tekniska utbildningen på mellannivå”.
Regeringen tog också en mera tydlig ställning till huvudmannaskapet genom
att ge arbetsgruppen som särskild uppgift att studera förutsättningarna att på
sikt föra all teknisk utbildning på mellannivå till högskolan. I samma proposition föreslogs också att en försöksverksamhet med kurser om 40 poäng skulle
inrättas på högskolan som en påbyggnad på T4, och redan läsåret 1987/88
kom sådana till stånd på sju orter.
SIM-gruppen lämnade sin rapport i mars 19884 , och den utgjorde underlag för regeringens proposition om ingenjörsutbildningar som kom i februari
19895 . Men redan hösten 1988 utökades 40-poängutbildningarna till tio
orter och en försöksverksamhet med tvååriga ingenjörsutbildningar startade
på 19 orter, alla med 30 nybörjarplatser. Examensbenämningen för den nya
utbildningen var under försöksverksamheten ”högskoleingenjör”.

En ny ingenjörsutbildning från och med läsåret 1989/90
Regeringens förslag och det följande riksdagsbeslutet 1989 innebar att en tvåårig ingenjörsutbildning inrättades inom den statliga högskolan. Den ersatte
T4/T5 på gymnasiet, som successivt avvecklades fram till ingången av budgetåret 1993/94. Den ettåriga tekniska utbildningen skulle finnas kvar inom
högskolan till dess T4 avvecklats.
Införandet av den tvååriga ingenjörsutbildningen skedde utifrån vissa förutsättningar. Eftersom reformen innebar en flyttning av ett utbildningsår
från gymnasiet till högskolan måste en nära samverkan ske vad gäller resurser
i form av lokaler, utrustning och lärare. Det ingick sålunda i förutsättningarna att kommunerna skulle finansiera lokaler och utrustning för det första

2. Fédération Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs.
3. Prop.1986/87:100, bil.10.
4. Utbildningsdepartementet Ds 1988:20.
5. Prop.1988/89:90.
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året fram till 1993/94. En hel del lärare från gymnasiet anställdes också av
högskolorna.
Reformen hade också som syfte att bringa en större ordning i och struktur
på utbudet av tekniska utbildningar. Den utgick därför från en indelning av
utbildningarna i tre nivåer: tekniker med ansvar för drift och underhåll av
energi- och produktionssystem med känd teknik, ingenjör med ansvar för
tillämpning och utveckling av känd kunskap/teknik i produktion, konstruktion och utveckling, och civilingenjör med ansvar för utveckling och nyttogörande av ny kunskap/teknik.
Lokaliseringen av den nya ingenjörsutbildningen var föremål för stor diskussion av remissinstanserna. Regeringen önskade en bred lokalisering utan
att göra avkall på kvalitetskraven och föreslog 39 orter/ortpar.
Det fanns olika åsikter om examensbenämningen för den nya utbildningen.
SIM-gruppen hade i sin rapport föreslagit att den skulle vara ”högskoleingenjörsexamen”, men större delen av remissinstanserna förordade benämningen
”ingenjör”. Regeringen hade inget att invända mot det, men överlät till UHÄ
att fatta beslut. Detta blev ”ingenjörsexamen”.
Ingenjörsutbildningen inrättades från början som en försöksverksamhet
och byggdes upp stegvis i takt med att T4 avvecklades. Vid slutet av 80-talet
fanns i årskurs 4 på gymnasiets T-linje cirka 10 000 platser, och inom högskolan fanns cirka 800 nybörjarplatser på de tvååriga lokala utbildningslinjerna.
Dessa siffror låg som grund till förslaget om den nya utbildningens dimensionering tillsammans med industrins bedömningar av behovet av ökad volym
och kompetens, men också förslaget att inom gymnasiet inrätta en teknikerutbildning som en alternativ utbildningsmöjlighet efter genomgången T3.
Riktpunkten blev att ingenjörsutbildningen år 1993/94 skulle omfatta 6 250
nybörjarplatser.
En målsättning med den nya ingenjörsutbildningen var att den skulle
innefatta ett begränsat antal allmänna utbildningslinjer med relativt bred
inriktning. De blev fem till antalet: elektronik, data, maskin, bygg och kemi.
De lokala linjer som redan byggts upp hade emellertid ofta smalare eller mer
mångvetenskapliga inriktningar, så även om försök gjordes från myndigheternas sida för att linjerna skulle inrymmas i de fem områdena blev det ganska
snart så att utbudet blev alltmer varierat. De olika utbildningarna blev ofta
nischade utifrån det näringsliv som fanns i närliggande regioner.

Ingenjörsutbildningen under 1990-talet
Ingenjörsutbildningen permanentades från och med läsåret 1993/94. Redan i
budgetpropositionen 1993 6 behandlades propåer från universitet och högskolor om en förlängning av utbildningen till tre år. Regeringen tog emellertid

6. Prop.1992/93:169.
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inte då ställning i frågan, även om det av skrivningen framgår en förståelse
för behovet av ett påbyggnadsår. Men det blev ett allt större önskemål från
både högskolorna och studenterna om en förlängning, och regeringen beslöt
då att det från den 1 juli 1994 skulle vara möjligt att förlänga utbildningen7.
Ingenjörsexamen kunde uppnås efter minst 80 poäng.
Regeringen gjorde 1993 i budgetpropositionen bedömningen att den
tänkta utbyggnadstakten inte skulle fullföljas. Bedömningen grundade sig
på prognoser från industrin där behovet av en utbyggnad av civilingenjörsutbildningen ansågs vara större och på att det inom vissa inriktningar varit svårt
att fylla platserna samt på att såväl examensfrekvensen som prestationsgraden
var låg. Detta beslut fick i realiteten ingen betydelse eftersom statsmakterna
ändrade styrformerna för universitet och högskolor från läsåret 1993/94, vilket bland annat gav dem större frihet att besluta om dimensioneringen av program inom olika utbildningsområden. Styrningen uttrycktes istället som att
antalet helårsstudenter inom naturvetenskap och teknik (N/T) skulle vara ett
högsta antal. Då regeringen sedan under senare delen av 1990-talet önskade
öka antalet infördes istället krav på ett minsta antal helårstudenter inom N/T,
ett golv som skulle uppnås.
Frågan om examensbenämningen aktualiserades åter vid mitten av 90talet och från den 1 juli 1996 ändrades examensbenämningen från ”ingenjörsexamen” till ”högskoleingenjörsexamen” 8 .
Hur utvecklingen under åren varit vad gäller nybörjare, helårsstudenter
och examination inom ingenjörsutbildningen visas i diagrammet nedan 9.
Diagrammet visar att antalet nybörjare ökade fram till 1998 för att därefter
minska till cirka 7 000 hösten 2001. Nedgången orsakas av det minskande
intresset bland studenterna för ingenjörsutbildningarna. Intressant är den
särskilda rekryteringsåtgärd som staten (Industridepartementet) vidtog med
start hösten 1995 att vidareutbilda yrkesverksamma, som var mellan 24 och
48 år och hade yrkeserfarenhet inom N/T-området. Dessa studenter finansierade hela sin studietid genom ett särskilt studiestöd för vuxna (så kallad NTsvuxutbildning). Åtgärden som var tidsbegränsad – den sista antagningen
gjordes hösten 1998 – bidrog till en märkbar förbättring av rekryteringen till
högskoleingenjörsutbildningarna, också med en högre andel kvinnliga studenter och studenter med utländsk bakgrund.

7. SFS 1994:1101.
8. SFS 1996:568.
9. Data hämtade ur Högskoleverkets rapportserie 2002:27R, bilaga 4.
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Antal nybörjare, HÅS, examina.
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Näringslivets samverkan med högskolan
Synpunkter och reflexioner efter utvärderingen av de i bedömargruppen medverkande näringslivsrepresentanterna.

Rekrytering
Näringslivet ser med stor oro att antalet antagna till högskoleingenjörsutbildningar minskar inom många områden. Inom elektroteknik har de mer än
halverats under en treårsperiod. Med kommande pensionsavgångar medräknade kan en stor ingenjörsbrist förutses inom många områden på den framtida
arbetsmarknaden. Näringslivet har också en mycket viktig roll när det gäller
att, i samverkan med högskolorna, bidra till en ökad rekrytering. Tydliga signaler från näringslivet ger blivande studenter en uppfattning om relevansen i
utbildningsprogrammen.

Program
Det är starkt oroande att antagningskraven sänks vad gäller grundkunskaper
i matematik och i övriga naturvetenskapliga ämnen. Positivt är att ingenjörsstödjande ämnen som ekonomi, projektledning och miljöteknik byggs in i
många program.
Projektarbeten förekommer allt oftare som arbetsform inom ingenjörsutbildningarna. Detta är bra eftersom dagens ingenjörer i stor omfattning
arbetar i projekt. Kvaliteten på utförda projektarbeten och högskolans upplägg av dem varierar kraftigt. Högskolorna bör definiera ett minsta krav på
projektarbetets längd (förslagsvis 3 poäng av den totala kurspoängen) för att
det skall få benämningen ”projektarbete” i stället för till exempel laboration
eller enskilt arbete.

Samverkan
Långsiktighet och regelbundenhet bör känneteckna samverkan mellan högskola och näringsliv. Det är viktigt att det blir en samverkan som båda parter
känner att de vinner på och att de vet vad de kan förvänta sig av varandra.
Det är också viktigt att samverkan sker på flera nivåer. En uthållig och
hållbar struktur omfattar aktiviteter på högskoleledningsnivå, institutions/programnivå, lärarnivå och studentnivå.
Omfattningen av högskolornas samverkan med näringslivet varierar.
Branschråd saknas ofta, och där de finns är mötesfrekvensen mycket låg och
disciplinen vad gäller närvaro är dålig inte minst från näringslivets sida. I
programråd saknas ofta representation från näringslivet. Dessa båda råd har
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bland annat till syfte att säkra kvaliteten i utbildningarna och deras relevans
för framtida arbetsgivare, men också att underlätta för studenterna att få relevanta praktik- och examensarbeten. Högskolorna upplever ofta att det är
svårt att få ett aktivt engagemang från näringslivets sida. Det är viktigt för
båda parter att samarbetet utvecklas, och högskolorna bör lägga mer energi
på att få till stånd fungerande bransch- och programråd och där ställa krav på
närvaro och näringslivsrepresentanternas kunskap. Näringslivet behöver öka
sitt engagemang när det gäller samverkansfrågor. Samtidigt är det viktigt att
formerna för bransch- och programråd är sådana att deltagande från näringslivets sida uppfattas som meningsfullt.
Det är också önskvärt att engagera de små och medelstora företagen i denna
verksamhet. Kanske kan högskolorna få fler företagare intresserade genom att
tydliggöra för dem möjligheten att få projektarbeten och examensarbeten utförda på företaget utan eller till mycket ringa kostnad.
Lärarna skapar ofta egna nätverk med omgivande samhälle som till exempel kan leda till att laborationer görs utanför högskolan och projektarbeten
startas i samverkan med lokala företag eller att gästföreläsare inbjuds. Gästföreläsare från näringslivet är i regel mycket uppskattade av studenterna men
förekommer i alltför liten skala. Högskolorna bör i större omfattning främja
och uppmärksamma dessa initiativ från lärarnas sida.

Praktik
Högskolevärlden behandlar praktikarbetsverksamheten styvmoderligt. Samarbete från högskolornas sida med omgivande samhälle för att underlätta för
studenterna att finna relevanta praktik- eller sommararbeten borde vara viktigt för att säkra att studenterna får insyn i ingenjörens vardag. Att högskoleförordningen inte ger högskolorna rätt att kräva praktik som inte är poängsatt
medför att praktik nu avvecklas i snabb takt. Näringslivsföreträdarna anser
att högskolelagen bör förändras i detta avseende. Om högskolorna inte kräver
att praktikarbete skall ingå i utbildningarna blir det svårare för företagen att
prioritera feriearbete till studenternas fördel bland övriga sökande.
Co-opverksamhet förekommer på få lärosäten. Detta är olyckligt, för
Co-opperioden ger studenterna en utmärkt kunskap om ingenjörens arbetssätt. CSN:s regelverk gör att studenterna riskerar att förlora studiebidrag och
studielån då de får inkomst under Co-opperioden. CSN:s regelverk har på
senare tid ändrats och måste omgående rättas till för att inte försvåra Co-op
som praktikform.
Flera högskolor har i samarbete med näringslivet låtit studenterna få ett
fadderföretag under utbildningen, vilket innebär att studenten under flera år
har kontakt med ”sitt” fadderföretag. Detta är uppskattat av studenterna men
också av fadderföretagen, som ofta rekryterar ”sina” studenter efter avlagd examen. Systemet med fadderföretag förutsätter dock att medverkande företag
känner engagemang för ochhar en långsiktighet i sitt fadderskap.
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Internationalisering
Morgondagens ingenjörer får en allt större internationell arbetsmarknad. Det
är därför oroande att konstatera att internationaliseringsarbetet, med några
få undantag, inte hanteras bra. Studenterna får ingen eller mycket bristfällig information om möjligheter till och villkor för utlandsstudier. Samarbete
med lärosäten i andra länder förekommer i mycket liten omfattning, och
högskolorna tycks i många fall inte ha klart för sig hur kurser vid utländska
institutioner kan/får tillgodoräknas i utbildningen. Språkundervisning är
sällsynt förekommande. Möjligen med något undantag har inga lärosäten
utvecklat föreläsningar över Internet eller som videokonferens med utländska
lärosäten.
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Nordiska utblickar på
högskoleingenjörsutbildningen
Synpunkter och reflexioner efter utvärderingen av de i bedömargruppen medverkande internationella representanterna.

Ett nordiskt perspektiv10
Ett underlag för att bedöma tillståndet för ingenjörsutbildningarna i Sverige
kan fås genom en jämförelse med andra länders motsvarande utbildningar.
Här görs en översiktlig redovisning av övriga nordiska länders ingenjörsutbildningar och i viss mån civilingenjörsutbildningar samt en jämförelse med
situationen i Sverige.

Danmark

I Danmark är den eftergymnasiala utbildningen uppdelad i tre nivåer beroende på studietid och avgångskrav. De korta utbildningarna, korte videregående uddannelser (KVU) består av femton utbildningar inom bland annat
jordbruk, teknik, IT och marknadsföring. Vanligtvis är studietiden för dessa
utbildningar två år. Diplomingenjörsutbildningen ingår i gruppen mellemlange videregående uddannelser (MVU), vilken innehåller utbildningar som
normalt varar tre till fyra år. Exempel på andra MVU är utbildningar till
bibliotekarie, folkskollärare, sjuksköterska och journalist.
Som motsvarighet till den svenska högskoleingenjörsutbildningen redovisas här uppgifter om teknisk MVU i Danmark. Antalet examinerade inom
teknisk MVU har minskat kraftigt från 2 400 år 1991 till 1 550 år 1999. För
år 2000 ökade dock antalet till 1 729 examinerade.
Civilingenjörsutbildningen ingår i gruppen lange videregående uddannelser (LVU) och redovisas tillsammans med arkitektutbildningen som teknisk
LVU. Antalet examinerade inom denna grupp har minskat under senare tid i
jämförelse med toppnoteringarna åren 1993 och 1994, även om minskningen
inte är lika stor som för teknisk MVU.

10. citerat ur Brandell, Rhodin, HSV 2002-06-26 med modifikationer och tillägg. Lars
Brandell/Alexander Rhodin, HSV 2002-06-26: Examination och genomströmning i den
tekniska utbildningen: del 3. Ett internationellt perspektiv.
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Utbildning

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Teknisk MVU

2 402

2 359

2 318

2 365

2 273

2 040

1 638

1 594

1 555

1 729

Teknisk LVU

1 221

1 122

1 357

1 364

1 335

1 259

1 174

1 148

1 116

1 150

Antalet examinerade på teknisk mellemlange videregående uddannelser (MVU)
och på teknisk lange videregående uddannelser (LVU) i Danmark under perioden
1991-2000 (Källa: Undervisningsminsteriet, Danmark)
Det utbildas civilingenjörer och diplomingenjörer vid tre universitet, och
därutöver finns fyra centrum där det utbildas endast diplomingenjörer. Civilingenjörsutbildningen har en studietid på fem år och diplomingenjörsutbildningen på tre och ett halvt år.
Norge

Högre utbildning i Norge består av en universitetssektor, som även omfattar
så kallade vetenskapshögskolor, och en högskolesektor. Vid universiteten finns
möjligheterna att läsa antingen en kortare utbildning som tar mellan tre och
ett halvt och fyra år eller en längre utbildning med fördjupning i ett speciellt
ämne. Studietiden för den längre utbildningen (däribland civilingenjörer) är
normalt mellan fem och sex och ett halvt år beroende på utbildning. Dessutom
finns det vid universiteten och vetenskapshögskolorna längre yrkesutbildningar, som läkarutbildningarna. Vid högskolorna finns i huvudsak kortare
yrkesutbildningar som normalt innebär tre till fyra års studier (däribland ingenjörsutbildningen). Antalet examinerade civilingenjörer har i Norge minskat med 23 procent mellan läsåren 1995/96 och 1998/99 (från 1 762 till 1 258
avlagda examina). Även antalet examinerade ingenjörer har minskat – från
2 136 ingenjörsexamina år 1995/96 till 1 753 examina år 1998/99.
Utbildning

1990/
91

1991/
92

1992/
93

1993/
94

1994/
95

1995/
96

1996/
97

1997/
98

1998/
99

Ingeniørutdanning

1 989

1 969

1 980

2 182

1 979

2 136

1 980

1 696

1 753

Sivilingeniørutdanning

1 141

1 277

1 388

1 536

1 538

1 762

1 529

1 331

1 258

Treårig

Examinerade från treårig ingeniørutdanning och sivilingeniørutdanningen i
Norge för läsåren 1990/91–1998/99.(Källa SSB, Norge).
Finland

Det finska utbildningssystemet har under de senaste åren genomgått omfattande reformer. Bland annat ersattes ett system av tekniska läroverk med yrkeshögskolor (YH; på finska AMK). Utbildningsområdet består således idag
av två sektorer, universitet och yrkeshögskolor. I Finland finns 20 universitet
(av vilka fem med teknisk utbildning) och 29 yrkeshögskolor. Studierna vid
yrkeshögskolorna utmärks av en mer praktisk inriktning än universitetsstu-
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dierna. Vid yrkeshögskolorna är det möjligt att avlägga högskoleexamina efter
tre och ett halvt eller fyra år. Dessutom ges kortare teknikerexamina.
Ingenjörsutbildningar på lägre nivåer är lokaliserade till yrkeshögskolorna,
medan diplomingenjörsutbildningen (180 poäng, motsvarande civilingenjörsutbildningarna i Sverige, Norge och Danmark) främst tillhandahålls av
universiteten. (Observera att motsvarande benämning är avvikande i Danmark).
Examinationen av civilingenjörer (högre högskoleexamina i teknik) har
under senare år varierat mellan 2 000 och 2 500 examina per år. På ingenjörsutbildningarna (yrkeshögskoleutbildning i teknik och kommunikation)
har det skett en kraftig ökning (+ 92 procent) av antalet examinerade under
perioden 1997–2000 och ytterligare en kraftig ökning till 2001.
Utbildning

1997

1998

1999

2000

2001

Teknik (”civil”-ingenjörsexamina)

2 026

2 131

2 556

2 189

2 224

Teknik och kommunikation (AMK)

1 880

2 096

2 604

3 601

4 665

Antalet examinerade från den högre högskoleutbildningen i teknik och yrkeshögskoleutbildningen i teknik och kommunikation i Finland. (Källa KOTA och
AMKOTA, Undervisningsministeriet, Finland)
Yrkeshögskoleexamen inom teknik och kommunikation ges vid 25 yrkeshögskolor med cirka 190 program, av vilka cirka 60 separata program. Vissa program ges huvudsakligen på engelska och kallas då Bachelor of Engineering.
Kommunikation är närmast sjökaptensexamen (AMK), som ges på några få
ställen.
Yrkeshögskoleexamina (AMK) omfattar vanligen 160 poäng, inkluderande 20 poäng arbetspraktik. Arbetspraktiken kan vara delvis organiserad
eller ske utomlands, annars kan 1 poäng motsvara 2 arbetsveckor.

Jämförelser mellan Sverige och andra länder
I tabellen nedan görs en jämförelse mellan antalet examinerade ingenjörer i
de olika nordiska länderna. Vid kvantitativa jämförelser mellan olika länder
måste hänsyn tas till ländernas varierande storlek. Därför divideras antalet
examinerade i ett land med det genomsnittliga befolkningsantalet i årskullarna i de åldrar där de flesta studenterna finns. Närmare bestämt har antalet
examinerade dividerats med antalet individer år 1997 i den genomsnittliga
årskullen i åldern 20–29. För att få en beräkning som motsvarar de andra ländernas utbildningar inkluderas kandidatexamen med tekniskt huvudämne i
gruppen högskoleingenjörer i Sverige.
För denna utbildning har Finland den klart största andelen examinerade av
årskullen. Reformen med yrkeshögskolor i Finland har bidragit till att andelen examinerade ingenjörer har ökat kraftigt de senaste åren. Sverige återfinns
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tillsammans med Norge som nummer två i rangordningen. Något lägre andel
examinerade av årskullen har Danmark.
År

Antal
examina

Årskull

Andel examina av
årskullen (i
procent)

2000/01

3 274

117 470

2,8

Danmark (teknisk MVU)

2000

1 729

75 820

2,3

Finland (teknik och kommunikation)

2001

4 665

64 520

7,2

Norge (treårig ingenjörsutbildning)

1998/99

1 753

64 790

2,7

Sverige (högskoleing. och teknologie
kandidat)

Examinerade ingenjörer (motsvarande) i de nordiska länderna.
Det är inte bara i jämförelsen mellan andelen examinerade av årskullen för de
olika teknikutbildningarna som Sverige står sig väl i en nordisk jämförelse.
Medan antalet examinerade civilingenjörer och ingenjörer ökat i Sverige de
senaste åren har utvecklingen i Danmark och Norge varit den motsatta. Allt
färre tar ut examen från dessa utbildningar i jämförelse med situationen vid
mitten av 1990-talet. I Finland har, precis som i Sverige, antalet examinerade civilingenjörer minskat jämfört med toppåret 1999. Sett över en längre
period har dock antalet ökat under den senare delen av 1990-talet. Men vad
som är mest påfallande med teknikutbildningarna i Finland är den kraftiga
ökningen av antalet examinerade ingenjörer från yrkeshögskolorna.
Det kan också noteras att Sverige har utbildning av högskoleingenjörer och
teknologie kandidater vid betydligt flera lärosäten än Danmark. I förhållande
till folkmängden har dock Finland överlägset mest sådan utbildning.

Bedömargruppens kommentarer
Ingenjörsutbildningen är i alla länder en del av en helhet med olika utvecklingshistoria, olika platser i den totala undervisningshelheten och med olika
mål och krav givna av omgivningen. Att kvantitativt och kvalitativt bedöma
och värdesätta olika länder är därför vanskligt och rörande detaljer närmast
meningslöst. Bedömargruppens nordiska representanter (från Danmark och
Finland) vill dock peka på vissa skillnader med en förhoppning om att de kan
leda till tankar om fortsatt utveckling också i Sverige.
Jämfört med Danmark har Sverige många små högskolor, och dessa har
i sin tur många små utbildningsprogram eller familjer av sådana. Det kan
därför vara svårt att upprätthålla hög facklig nivå och bredd på såväl lärare
som studenter, och både rekryteringen och ekonomin ställs inför svårigheter.
Högskolorna har uppenbarligen en regional betydelse och fyller därmed ett
viktigt behov. Bedömargruppen anser dock att ett en rationalisering vore att
rekommendera, till exempel genom förbättrat samarbete och genom att inom
närliggande högskolor ömsesidigt avsluta vissa små program, så att de kan
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växa och bättre utvecklas inom andra högskolor. I vissa fall verkar högskoleingenjörsutbildningen i nära anknytning till ett större universitet eller högskola.
Detta ger oftast fördelar i nivå och bredd, men i vissa fall har noterats att lärare
och studenter känner sig åsidosatta och sedda över axeln.
I Sverige finns inom teknisk utbildning ett system med såväl högskoleingenjörer som kandidater/magistrar, vilket utnyttjas till alternativ eller dubbel
examen inom många högskolor. Något motsvarande finns inte i Danmark
eller Finland, och bedömarna ställer sig rätt frågande till systemets ändamålsenlighet. Det är möjligen befogat i vissa fall, där gränsen mellan teknik och
”vetenskap” eller ”konst” är diffus och rörlig, men förefaller rätt omotiverat
för klart uttalade teknikområden, även om det kan ge en något bättre flexibilitet och större valmöjligheter för de utexaminerade studenterna. Möjligen
kan det också vara en fördel om en koordinering med internationell praxis
önskas.
Högskoleingenjörsexamen är avsedd att ge en teoretisk grund med praktiska färdigheter för näringslivet, och i motsvarande utbildningar i Danmark
och Finland ingår krav på obligatorisk praktik. I Finland är omfattningen
vanligen 20 poäng, vilket motsvarar en arbetstid på fem till tio månader
under sommarferierna. Danmark har ett halvt års praktik (en termin), som
normalt infaller under senare halvan av studierna. Lön utgår under perioden
motsvarande vikarie- eller lärlingslön. I Danmark motsvaras lärlingslönen av
cirka 8 000–10 000 danska kronor per månad. Då lön inte betalas ut, är praktiken studiemedelsberättigad. Utlandsförlagd praktik kan även finansieras via
EU-stipendier. Studenten redovisar sin praktik i form av en rapport.
I Finland ligger ansvaret vanligen på studenten att finna praktikplatsen.
Företag marknadsför även praktikplatser via Internet. I Danmark har vissa
lärosäten anställda praktikkoordinatorer som tar fram praktikplatser. Praktikregister finns även att tillgå. Den studerande får genom praktiken en
kontakt med näringslivet, och denna kontakt kan utnyttjas i samband med
examensarbeten och arbetssökning.
Danmark arbetar för närvarande med ett förslag om att ytterligare förbättra det goda utbytet av praktiken. Det danska undervisningsministeriet
har långtgående planer på att ge ekonomiskt stöd till ingenjörspraktik. Även
dansk industri och Ingenjörsföreningen är involverade i dessa planer.
I Sverige förefaller trenden vara en nedskärning eller eliminering av den
ofta ganska blygsamma praktiken som ingått i examenskraven. Detta är en
sak som kan övervägas närmare.
En viktig del av de praktiska färdigheterna kommer via projektarbeten och
speciellt examensarbetet. Kutymen i Sverige och Finland förefaller här att vara
rätt likartad. Arbetena utförs ofta i industrin med en lokal handledare och
övervakas av en lärare, som ofta också fungerar som examinator och ansvarar
för arbetets kvalitet och nivå. I Danmark förlitar högskolorna sig vid bedömningen i mycket högre grad på externa censorer från andra högskolor eller
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näringslivet. Dessa får då också en bild av undervisningen och utvecklingen
inom högskolan. Detta gäller också andra mera omfattande examinationer.
Därtill utnyttjas oftast (liksom i Finland) mera omfattande vitsordsskalor
– inte bara godkänt/underkänt.
Kvalitetsaspekten på undervisningen och högskolans verksamhet är en
viktig faktor, som i Sverige och Danmark förefaller betonas betydligt mera
än i Finland. Denna stora utvärdering av högskoleingenjörsutbildningen
är också att se som ett led i kvalitetskontrollen. Systemen inkluderar i vissa
högskolor den totala verksamheten, där i vissa fall har utvecklats omfattande
uppföljnings- och styrsystem. Kontrollen återspeglar sig också på till exempel
kursvärderingar, som hör till den normala rutinen, även om genomförandet
inte alltid motsvarar önskemålen. Trots detta förefaller interaktionen mellan
lärare och studenter i allmänhet fungera bra i Sverige.
Forskningen förefaller i Sverige ha en betydligt högre prioritet än vid finska
och danska högskolor, där den är tämligen sporadisk. Detta beror säkert på
att ingenjörsutbildningen i vissa fall är integrerad med universitets- och civilingenjörsutbildningen, men också inom fristående högskolor fästs en vikt
vid forskning, även om de ekonomiska resurserna inte alltid ger de önskade
praktiska möjligheterna. Detta har troligen samband med att också tjänstestrukturen har högre topp, det vill säga inkluderar professorstjänster och lärare
med docentkompetens – eller åtminstone önskemål om sådana, vilket knappast förekommer i finska yrkeshögskolor eller danska ingenjörshögskolor.
Lärarnas kompetensutveckling är en faktor som också ges hög prioritet,
och vid många högskolor har 10–20 procent av tiden avsatts för pedagogisk
och annan utveckling, forskning och dylikt. Tyvärr förefaller det som om
verkligheten inte i allmänhet motsvarar denna princip, men bedömargruppen hoppas att situationen i detta avseende kan förbättras. Det kan ytterligare
noteras att lärarna (överlärare och lektorer) i finska yrkeshögskolor har ett
pedagogiskt kompetenskrav omfattande 35 poäng, och överlärarna bör ha
licentiatexamen.
Undervisningens innehåll inom olika program är varierande, liksom i övriga nordiska länder. Matematiken ägnas stor uppmärksamhet – och förorsakar en del problem. Den undervisas vanligen av någon central institution,
sällan av programmens egna lärare som i Danmark. Detta kan vara en orsak
till att den kräver extra omtanke. Bedömarna fann det överraskande att det
knappast vid någon svensk högskola finns kurser i fysik på programmet. I
vissa program som design och innovation finns ett relativt litet inslag av tekniska ämnen.
Många av högskolorna var under förändring både med avseende på ledningssystem och på undervisning. Många nya program med nya pedagogiska
metoder har startats, vilket ses som mycket positivt.
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Examensstruktur inom
högskoleingenjörsutbildningen

Högskoleförordningens examensordning
I högskolelagen (HL) anges allmänna mål för högskoleutbildning. I högskoleförordningens (HF) examensordning 11 och förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet12 anges examina inom grundläggande högskoleutbildning
samt krav som skall uppfyllas för att en viss examen skall få utfärdas (examensbeskrivningar). Dessa krav uttrycks i omfattning, mål och övriga krav.
För här aktuella examina anges följande:
Högskoleingenjörsexamen och Ingenjörsexamen (vid SLU) uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 80 poäng. För att få högskoleingenjörsexamen skall studenten ha:
• tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en
sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga grunderna för det valda teknikområdet,
• förvärvat kunskaper om och färdigheter i att handha produkter, processer
och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov
och till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning,
miljö och ekonomi,
• förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverksamhet inom sitt område, kunna medverka i utveckling av och svara för
utnyttjande av känd teknik i produktion och konstruktion.
Brandingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
140 poäng. För att erhålla brandingenjörsexamen skall studenten ha:
• tillägnat sig de kunskaper i tekniska, naturvetenskapliga, humanistiska,
ekonomiska och samhällsvetenskapliga ämnen som studenten behöver för
att förstå och kunna tillämpa grunderna för det valda teknikområdet,
• förvärvat kunskaper om och färdigheter i att utnyttja och utveckla metoder och tekniker avseende riskhantering och samhällsplanering samt
befolkningsskydd och räddningstjänst; detta i syfte att dels förebygga
olyckor och skador, dels genomföra effektiva insatser inom räddningstjänsten,

11. Högskoleförordningen 1993:100, bilaga 2.
12. Förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet 1993:221.
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• förvärvat de kunskaper som är förutsättningen för att studenten, efter
något års yrkesverksamhet inom sitt område, skall kunna vara arbetsledare inom befolkningsskyddet och räddningstjänsten.
Kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
minst 120 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med godkänt resultat. För att erhålla kandidatexamen skall studenten ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta
skall ingå i huvudämnet. I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges.
Magisterexamen med ämnesdjup uppnås efter fullgjorda kursfordringar om
sammanlagt minst 160 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på
80-poängsnivån med godkänt resultat. För att få magisterexamen med ämnesdjup skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete)
om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng. Detta/dessa skall
ingå i huvudämnet.

Lokal examensordning
Utöver de generella mål som anges i högskoleförordningen gäller för de olika
utbildningarna de mål som respektive högskola bestämmer.
En student uppfyller kraven för att avlägga en viss examen om de avklarade kurserna sammanlagt har minst den poängomfattning som examensordningen anger och att andra krav och uppställda mål, nationella och lokalt
kompletterade, är uppfyllda. Kravet bör utformas så att det är möjligt för den
enskilde studenten att avgöra om den egna uppsättningen av avklarade kurser
räcker.
Några lärosäten har lokala examensordningar med denna utformning,
men de saknas vid flertalet högskolor. Det är inte tillräckligtatt hänvisa till
kursförteckningen i en utbildningsplan. Examenskravet uttrycks då i specifika kurser, som ofta kan variera från ett läsår till ett annat. Studenter som exempelvis läser fristående kurser med sikte på att få högskoleingenjörsexamen
eller studenter med olika långa studieuppehåll kan inte på egen hand avgöra
när de olika delarna i ett examenskrav är uppfyllt, eftersom det inte är tydligt
vilken utbildningsplan de skall referera till.
I den lokala examensordningen bör finnas tydliga krav för de olika examina. Ett sätt att utforma denna är att för respektive examen ange lokala
mål tillsammans med uppgifter om minimigränser för poängantalet för kurser inom ett antal ämnesområden/ämnesgrupper, till exempel matematik/
tekniskt eller naturvetenskapligt ämne/tekniskt huvudämne/allmänna
ingenjörskurser/examensarbete. Ett sådant sätt att förtydliga kravet är hållbart över tiden och gör det möjligt både för examenshandläggare och enskilda
studenter att avgöra när kravet är uppfyllt.
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För studenter antagna till ett utbildningsprogram skall det därutöver finnas
en utbildningsplan för att ange de kurser som lärosätet det aktuella läsåret
erbjuder inom varje ämnesområde/ämnesgrupp och deras terminsvisa fördelning. Utbildningsplanen skall utformas så att antagna studenter har möjlighet
att avlägga den examen eller de examina som anges för utbildningsprogrammet.
Teknologie kandidat- och magisterexamen

Kraven för erhållande av generell examen med förleden ”teknologie” skall
anges i den lokala examensordningen. De allra flesta lärosätena anger som
krav för teknologie kandidatexamen att det utöver huvudämnet, som - uttalat
eller underförstått – skall vara inom ett tekniskt område, skall finnas ett andra
ämne (biämne), vars omfång och innehåll varierar. Ett vanligt krav är 10–20
poäng i matematik, andra väljer att formulera krav på vanligen 20 poäng
inom annat naturvetenskapligt/tekniskt område än huvudämnet eller att inte
specificera alls. Vid några lärosäten finns därutöver kravet att större delen av
utbildningen, cirka 100 poäng, skall vara inom det matematiska/tekniska/naturvetenskapliga området.
För teknologie magisterexamen finns utöver gällande krav på teknologie
kandidatexamen krav på examensarbete och kurser på D-nivå.
Fördjupade kunskaper inom ett teknikområde förutsätter goda matematiska kunskaper. Bedömargruppen anser därför att det, i likhet med vad som
gäller för en högskoleingenjörsexamen, krävs en minsta mängd matematik för
en teknologie kandidatexamen.

Högskoleingenjörsexamen i relation till teknologie
kandidatexamen
Högskoleförordningens begränsade reglering av kraven för de båda examina
lämnar utrymme åt stor variation i högskolornas hantering av dem. Vid
många högskolor görs således ingen åtskillnad mellan en högskoleingenjörsexamen och en teknologie kandidatexamen. Ingen klar analys till detta ställningstagande finns uttryckt i målen för utbildningarna. Ett motiv till varför
kandidatexamen allt mer införts är att lärosätena vill ge studenterna möjlighet att gå vidare mot magisternivån. Vid allt fler högskolor har de senaste åren
teknologie magisterutbildningar inrättats, vilket i vissa fall berott på att de
nya högskolorna saknat rätt att utfärda civilingenjörsexamen.
Uppfattningen om huruvida ett program skall leda till högskoleingenjörsexamen, en teknologie kandidatexamen eller båda varierar stort mellan lärosätena. Det är framför allt vid de tekniska högskolorna och universiteten som
identiteten kring högskoleingenjörsexamen betonas tydligt. Vid några av de
nya högskolorna är kandidatexamen, och då tillsammans med magisterexamen, det viktigaste alternativet. Inga entydiga svar har kunnat fås på frågan
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om vad studenter och avnämare föredrar. Klart är att de flesta högskolor
marknadsför programmen som högskoleingenjörsprogram.
Bedömargruppens uppfattning är att båda formerna med deras olika
målsättningar är betydelsefulla, men menar att det finns en fara i att de två
utbildningarna sammanblandas så att samma utbildningsprogram leder till
båda examina. Risken minskar när valfriheten inom programmet är större.
Det finns dock områden där det är möjligt att med bibehållen kvalitet och
inom ramen för 120 poäng uppfylla kravet dels på högskoleingenjörsutbildningens tekniska bredd och ingenjörsmässighet, dels kandidatexamens djup
i ett tekniskt ämne, men stora krav ställs då på lärosätena beträffande kvalitetssäkring och tydlighet gentemot studenterna. En stor svårighet i detta
sammanhang är att fastställa kursernas nivåer och avgöra vad som är A-,
B- respektive C-nivå. Detta märks inte minst på de olika krav på examensarbetet i högskoleingenjörsutbildningen som finns och som mestadels uppges
vara på C-nivå.
En orsak till sammanblandningen kan sökas i det faktum att den engelska översättningen av högskoleingenjörsexamen är Bachelor of Science in xx
Engineering, det vill säga i stort sett likalydande som för teknologie kandidatexamen, Degree of Bachelor of Science (with a major in xx).
En större tydlighet i examina är till gagn för studenter och arbetsgivare,
men också nödvändig ur det internationella perspektivet. Andelen internationellt utbyte ökar inom EU och övriga delar av världen, vilket innebär att
svenska ingenjörer kommer att tjänstgöra utomlands och vice versa i ökad
omfattning. Det gör att behoven att kunna jämföra utbildningar internationellt ökar. Det ökar också behoven av ”standardisering” av innehållet i utbildningen. Därmed inte sagt att utbildningen inte skall profileras efter det lokala
näringslivets behov. Dessa krav behöver inte vara direkt motverkande.

Bedömargruppens uppfattning är att de enligt högskoleförordningen olika målen
för de generella examina å ena sidan och ingenjörsexamina å andra sidan klart skall
återspeglas i utbildningarnas konkreta mål och genomförande. Detta skall kombineras med tydliga övergångsmöjligheter mellan utbildningarna för studenterna.

Högskoleingenjörsutbildningens omfattning
Den grundläggande tekniska högskoleingenjörsutbildningen utgör en mycket
viktig bas som är avgörande för hur långt ingenjören kan komma i sin yrkesutövning, och det är i regel den enda chansen ingenjören får att skaffa sig en
stabil grund att stå på i yrkeslivet, där utvecklingen går snabbt. Viktigast i
denna grund är ett tillräckligt stort matematikblock samt naturvetenskapliga
breddämnen.
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Det är idag enligt högskoleförordningen möjligt att avlägga en högskoleingenjörsexamen på 80 poäng. Även om möjligheten finns marknadsförs den
bara av några enstaka lärosäten, och det är mycket få studenter som väljer
denna form.

Bedömargruppen anser att det inte är möjligt att inom ramen för 80 poäng förmedla de kunskaper som samhället idag behöver och som förväntas av en högskoleingenjör. Dessutom bidrar olika längd på samma utbildning till otydligheten kring
högskoleingenjörsrollen. Det är bedömargruppens uppfattning att högskoleingenjörsexamen skall omfatta minst 120 poäng och vila på en tillräcklig matematisk
och teknisk/naturvetenskaplig grund.
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Bedömargruppens referensram för
högskoleingenjörsexamen
Utgångspunkten för programutvärderingarna har varit högskolelag, högskoleförordning och högskolans egna mål.
Utbildningarnas kvalitet granskas med avseende på ett antal kvalitetsaspekter som utgår från förutsättningar, genomförande och resultat. Dessa har
tagits fram i samarbete med lärosätena utifrån en tolkning av högskolelag och
högskoleförordning.
För att möjliggöra ytterligare konkretisering av kvalitetsaspekterna har bedömargruppen skapat en referensram. Den har tagits fram för att förtydliga
och anpassa kvalitetsaspekterna till de olika ingenjörsutbildningar som ingår
i utvärderingen. Vid utformningen av referensramen har gruppens definition
av begreppet ingenjörsmässighet varit viktig.
De program som leder till en teknologie kandidatexamen är i de allra flesta
fall nära kopplade till eller helt överensstämmande med ett högskoleingenjörsprogram. Det skall dock understrykas att referensramen gäller enbart för
ingenjörsutbildningarna.
Vid utvärderingen av de ingående magisterprogrammen har bedömningen
skett utifrån de krav som Högskoleverket ställt upp för magisterexamensrätt.
Utbildningarnas kvalitativa nivå avgörs av samtliga kvalitetsfaktorer i ett
inbördes samspel. Kvalitetsaspekterna, såsom de tydliggörs i referensramen,
kan inte betraktas isolerade var för sig, men några av aspekterna har en större
betydelse för helheten än övriga. I denna utvärdering har den starkaste tonvikten lagts på den kvalitetsaspekt som beskrivs under programstrukturen
samt på tillgången av lärare med relevant kompetens.

Utbildningens mål
Det skall för högskoleingenjörsutbildningen och för varje program finnas
lokala mål som utgår från målen i högskolelag och högskoleförordning och
former för hur måluppfyllelsen skall kunna följas upp.
De lokala målen skall ha en tydlighet vad gäller ingenjörsmässigheten i
programmet.

Styrning/Ledning
Det skall finnas en tydlig lednings- och ansvarsstruktur vid inrättande av
program och för programmets utveckling, drift och kvalitetssäkring.
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Varje program skall ha en självständig ställning. Programmets utformning
och förutsättningar skall vara sådana att det ges en långsiktighet.

Programstruktur
Utbildningsmålen avspeglas till en del i programmets utformning. Programstrukturen skall avspegla begreppet ingenjörsmässighet. Ett högskoleingenjörsprogram skall för att uppnå dessa mål innehålla kurser inom
• matematik – generellt minst 10 poäng, minst 15 poäng för elektroteknik/
datateknik och närmare 15 poäng 13 för programvaruteknik/medieteknik
• övriga basämnen (till exempel naturvetenskapliga ämnen)
• teknikämnet, minst 60 poäng
• teknikstödjande ämnen, som ger den tekniska bredden
• ingenjörstödjande ämnen – inom bland annat ekonomi, organisation,
språk, miljö och datoranvändning
För de i programmet ingående kurserna (och för vilka ovanstående poängangivelser gäller) krävs för matematik förkunskaper motsvarande matematik
D från gymnasiet och för de naturvetenskapliga ämnena krävs fysik B respektive kemi A.
Kurser inom alla fem ovan nämnda områden skall finnas i varje program,
men andelen kan variera. En minsta mängd matematik och teknikämneskurser skall dock finnas, se ovan.
Examensarbetet samt en övrig kurs på C-nivå skall utgöra ämnesdjupet i
teknikämnet.
I ett program skall finnas valbara och valfria kurser. (En valbar kurs ingår
i det obligatoriska kursblocket, en valfri är utanför).

Lokal examensordning
Föreskrifter skall finnas för vilka krav som skall vara uppfyllda för avläggande
av respektive examen. Huvudämnet i en kandidat-/magisterexamen(med ämnesdjup) måste vara definierat. De 60 respektive 80 poängen måste tydligt
kunna utläsas ur utbildningsplanen.

Utbildningens genomförande/uppläggning
Integrering av teoretisk och tillämpbar kunskap skall prägla utbildningen.
Detta kan bland annat ske inom ramen för matematikundervisningen, genom
laborationer, examens- och projektarbeten samt genom praktik. Andelen la-

13. Inom dessa program kan andra formella moment ses som matematik, därav formuleringen
närmare 15 poäng. Bedömargruppen har i vissa fall då studenten inte uppnår 15 poäng
matematik gjort en helhetsbedömning av omfattningen matematik och sådana moment.
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borationer, projektarbeten respektive praktik kan variera, men tillsammans
skall de utgöra en betydelsefull del av utbildningen.
Med ett projektarbete menas i detta sammanhang problemlösning inom
en grupp studenter med kontinuerlig återföring till handledaren/läraren och
med en arbetsinsats per student motsvarande minst tre veckor.
Högskolan bör stimulera studenterna att under studietiden genomföra utbildningsrelevant praktik.
Former skall finnas för att upprätthålla det aktuella kunskaps- och forskningsläget nationellt och internationellt inom teknikämnet och i dess tilllämpning i industrin. Föreläsningar skall förekomma som knyter an till
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Undervisnings- och examinationsformer skall vara varierande och stimulera studenterna till självständigt, ingenjörsmässigt och kritiskt tänkande.

Lärarna
Huvudämnet/teknikämnet skall företrädas av såväl disputerade som yrkeserfarna lärare.
Undervisningen skall ske i en miljö som präglas av en pedagogisk medvetenhet och en gemensam pedagogisk grundsyn.

Studenterna
Fungerande system skall finnas för studenternas medverkan vid utformning/
utveckling av program och kurser samt vid utformning av studerandemiljön
(lokaler, psykosocial miljö m.m.). Högskolan skall stimulera studenterna till
sådan medverkan.
De studentadministrativa rutinerna skall vara väl fungerande. Så till exempel skall schema och kursplaner, inklusive litteraturförteckning, vara tillgängliga för studenterna i god tid före kursstart.

Samverkan
Aktiv samverkan skall finnas med näringslivet. Kontakterna skall präglas av
integritet och långsiktighet.
Former bör finnas för lärarnas kontakter med gymnasieskolan.
Högskolan skall erbjuda och stimulera student- och lärarutbyte med högskolor och universitet i andra länder.

Kvalitetssäkring
Ett för utbildningarna gemensamt och väl fungerande system för kursvärderingar och återföring skall finnas.
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Ett väl fungerande system för kvalitetssäkring av kursnivåerna skall finnas.
Förutsättningar för ett sådant system skapas genom en egen hög och stabil
lärarkompetens och/eller genom samverkan med sådan kompetens vid annan
högskola/universitet (benchmarking).
Det skall finnas system att för programmet skapa och upprätthålla en stimulerande pedagogisk miljö och för att upprätthålla lärarnas pedagogiska
skicklighet.
Programutvärderingar skall genomföras regelbundet. System skall finnas
för årlig programvärdering av studenter som går programmet (men inte avslutat).
Regelbunden undersökning/uppföljning av avnämarnas erfarenhet av utbildningen och/eller de examinerade studenternas karriär bör finnas.

Examensarbete
Examensarbetet skall kunna vara en indikator på utbildningens måluppfyllelse.
Arbetet bör vara på C-nivå och som obligatoriska moment skall finnas en
beskrivning av kunskapsläget/litteratursammanställning och analys/syntes
av framkomna resultat.
Kvalitetssäkring av arbetet skall ske till exempel genom att examinator inte
samtidigt är handledare och genom att opposition finns vid presentationen av
resultatet. Om arbetet utförs utanför högskolan skall det finnas två handledare, en på företaget och en på högskolan. Studenternas individuella insatser
skall kunna bedömas.
En fortlöpande diskussion bör föras om nivån och kvaliteten på examensarbetet. Detta bör ske såväl inom det egna lärosätet som med andra högskolor/
universitet.
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De utvärderade utbildningarna
– en analys

Högskoleingenjörsutbildningen i relation till andra
teknikutbildningar
Den utveckling som sker idag visar att det i framtiden kommer att behövas
olika slag av tekniska kompetenser med avseende på såväl djup som bredd.
Kedjan tekniker – högskoleingenjör – civilingenjör kompletteras i enlighet
härmed med den allt vanligare utbildningen som leder till teknologie kandidat-/magisterexamen.
Behov finns inom industrin även av en kompetens för arbetsuppgifter
som inte kräver den ”klassiska” ingenjörens gedigna kompetens att göra mer
avancerade beräkningar och att ta fram, bedöma och välja lösningsalternativ, utan som kan utföras av andra. Redan idag finns tendenser att för detta
anta nya studentgrupper till högre teknisk utbildning. Deras lägre nivå på
förkunskaper i naturvetenskapliga ämnen gör att teknikutbildningen blir
av mer beskrivande karaktär än analyserande och beräkningsmässig. Med
denna utbildning kommer de säkerligen att ha en viktig funktion inom flera
områden inom yrkeslivet i framtiden. Inom högskolorna finns flera sådana
utbildningsprogram som är meningsfulla och innehållsrika, men som enligt
gruppens bedömning inte kan klassas som ingenjörsutbildning. Dessa studenters möjligheter att gå vidare med fördjupningsstudier inom ramen för
det ”livslånga lärandet” är också begränsade eftersom de i regel saknar en
tillräckligt grundläggande naturvetenskaplig och teknisk kompetens.
Skillnaden mellan högskoleingenjörsutbildning där matematisk/
naturvetenskaplig och teknisk kompetens praktiskt tillämpas i ett ingenjörsmässigt arbetssätt bör vara tydlig gentemot annan teknisk akademisk
utbildning. Speciellt är detta viktigt vid högskolor som har olika kategorier
av utbildningar, så att respektive studentgrupp utbildas på ett relevant sätt.
Det gäller teknologie kandidatutbildningar men även andra för vilka den naturvetenskapliga och tekniska grunden delvis ersatts med annan kompetens.
Dessa utbildningar har styrkor på andra sätt och har en egen och kanske ny
arbetsmarknad.

Det stora programutbudet
Antalet program som utvärderats är stort – 196 högskoleingenjörs-/
teknologie kandidat-/ingenjörsprogram och 29 teknologie magisterprogram
– som läses av drygt 19 000 studenter vid totalt 25 lärosäten. Många program
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drivs med grupper på 10–20 studenter. De argument som finns för det stora
utbudet är främst av regionalpolitisk natur. Dels vill högskolorna kunna ge
utbildningen inom nära räckhåll för regionens ungdomar, dels vill de kunna
bidra till det lokala näringslivets kompetensförsörjning. Många högskolor har
också valt att av rekryteringsskäl splittra upp programmen. De döps till program med en inriktning som för tillfället ligger i tiden med prefi x som design,
media etc. och marknadsförs som nya utbildningsprogram trots att endast
mindre moment av ”det nya” ingår i programmet som är ett traditionellt program, vanligen med inriktningen maskinteknik. Risken är stor att det leder
till en felaktig marknadsföring.
Antalet benämningar av högskoleingenjörsutbildningar har nu vuxit så att
ingenjörsbegreppet blir otydligt och tenderar att bli svårt att kommunicera till
ungdom. Högskolor med små utbildningar bör tänka över situationen så att
de inte ger utbildningar med alltför få studenter, vilket på sikt är ekonomiskt
oförsvarbart.
Den tekniska utvecklingen innebär emellertid troligtvis att det kommer
att skapas behov av nya högskoleingenjörsprogram i framtiden. Dessa inriktningar får då inte skapas av rekryteringsmässiga skäl utan skall byggas
upp med kompetens inom området på lärosätet, och programmet skall stå i
samklang med de önskemål som ställs av näringslivet. Industrikontakten är
viktig speciellt då det rör framtidsbranscher. Högskoleingenjören arbetar ju
primärt inte med nyutveckling och forskning utan är mer inriktad mot att
upprätthålla och vidareutveckla befintlig industriverksamhet. Skapandet av
nya program måste i första hand grundas på studenternas intresse av utbildningar med god kvalitet och med en långsiktig överlevnad.
Exempel på program som skapats utifrån branschkrav på mer specialiserade
kunskaper är miljöteknik, grafisk teknik, bergteknik och skogs- och träteknik. Det finns även program inom stora teknikområden, som inte täcks in
av de fem generella teknikområdena, som inom energiteknik och industriell
ekonomi.

Enligt bedömargruppens åsikt bör det totala antalet program reduceras till ett
färre antal basprogram med inriktningar i årskurs två eller tre. Detta resulterar i
en större tydlighet och behöver inte göras på bekostnad av en mångfacetterad utbildning.

66

Ingenjörsmässighet
Egenskaper förknippade med ingenjörsmässighet har diskuterats både inom
bedömargruppen och vid platsbesöken. Vid flera lärosäten har begreppet
diskuterats ingående och definitioner fastslagits, dock utan större genomslag i utbildningsprogrammen. Begreppet har inte heller diskuterats mellan
högskolorna. Vid högskolan i Jönköping har framtagits en definition som
bedömargruppen anser väl kan täcka begreppet. Egenskaperna beskrivs här
i punktform:
• Teknisk kompetens –teknisk bredd, breda baskunskaper, överslagsförmåga, duktighet, metodkunnande, produktionsinriktning
• Social kompetens – kommunikationsförmåga, kunna skapa kontaktnät,
arbete i tvärfunktionella team, kunna dela med sig, pedagogisk kompetens, något annat intresse än arbetet
• Helikoptersyn – helhetssyn, hitta kritiska delavsnitt, kunna koppla teori
och praktik, göra rätt saker, ifrågasättande
• Resultatinriktning – kundfokusering, få saker gjorda, slutföra uppgifter,
uthållighet, lagom (det vill säga tillräckligt) bra
• Verklighetsförankring – verklighetsnärhet, tillämpbarhet, användarvänlighet, förmåga att koppla teori och praktik
Det är dessa färdigheter tillsammans med ett kunskapsinnehåll som ett utbildningsprogram skall kunna förmedla till studenterna. Programmet skall
också vara utformat så att de olika delarna tillsammans utgör en tydlig helhet
och studenterna skall uppleva en röd tråd i utbildningen.
Metoderna för att uppnå detta är inte självklara och kan variera; dock
har bedömargruppen genom alla de intryck som erhållits kunnat se vissa lösningar som är bättre än andra.
Den tekniska kompetensen måste byggas upp från en grund av matematik

och grundläggande teknik- och naturvetenskapliga kurser för att göra det
möjligt för den färdigutbildade ingenjören att förstå komplexitet och svårigheter i verkliga problemställningar samt att kommunicera med ingenjörer
från andra teknikområden.
Det finns en trend mot smalare ingenjörsprogram med allt svagare matematikbas och minskad teknikbredd, som ibland är bevekad av en önskan att
göra ingenjörsprogrammen enklare eller mer attraktiva. En annan trend är
program där teknik kombineras med ett annat ämnesområde, ofta ekonomi,
på sådant sätt och i sådan omfattning att den nödvändiga tekniska kärnan
försvinner. Den grundläggande tekniska utbildningen är en mycket viktig bas
som är avgörande för hur långt ingenjören kan komma i sin yrkesutövning,
och det är i regel den enda chansen ingenjören får för att skaffa sig en stabil
grund att stå på i yrkeslivet, där utvecklingen går snabbt.
Av de program som bedömargruppen inte anser uppfyller kraven för en
högskoleingenjörexamen innehåller flertalet alltför lite matematik.
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Bedömargruppen har noterat att det är förvånansvärt få program som
innehåller särskilda kurser i fysik. Troligtvis förekommer det att andra teknikkurser innehåller moment av fysik, men det har inte varit möjligt att undersöka omfattningen av detta.
Bedömargruppen har vidare noterat att kemikurser i stort sett inte förekommer i andra program än de kemitekniska. Då kemiämnet är en viktig del
av den naturvetenskapliga basen och också behövs för att bland annat förstå
miljöfrågor, bör denna försvagning kompenseras antingen genom behörighetskrav på kemi B eller genom att högskolan ger denna komplettering.
Synpunkter på utbildningarnas innehåll och omfattning av teknikämnet
behandlas i det särskilda avsnittet Programkarakteristik.
Ett flertal lärare med industribakgrund har i samtalen betonat överslagsförmåga och metodkunnande som det viktigaste för en ingenjörs kompetens. Då
dagens studenter ofta saknar praktisk erfarenhet av tekniska arbetsuppgifter
krävs under utbildningen individuell träning i att kombinera teori med verkliga förhållanden och möjligheter. Ett utmärkt sätt att ge studenterna sådan
träning är att de får lära sig arbeta i projekt och att undervisningen bedrivs i
form av verklighetsnära uppgifter och i praktiska laborationer. Genom denna
undervisningsform kan studenterna också få träning i att successivt tillägna
sig andra av de ovan nämnda önskvärda ingenjörsegenskaperna som helikoptersyn och förmågan att arbeta resultatinriktat.
Den sociala kompetensen är en färdighet som i allt högre grad efterlyses i

olika delar av vårt samhälle, så också hos ingenjörer. Framtidens högskoleingenjörer kommer i allt större utsträckning att vara tvungna att kommunicera
och diskutera sina resultat med omvärlden. Även i problemlösningssituationer
krävs en förmåga att diskutera, förklara och övertyga andra om olika aspekter
på det aktuella problemet. Detta är moment som alltmer bör integreras på ett
naturligt sätt inom ingenjörsutbildningen till exempel genom projektbaserad
undervisning, grupparbeten och examensarbetet.

Den tekniska kompetensen skall byggas upp från en grund av matematik och
grundläggande teknik- och naturvetenskapliga kurser. Härvid bör för teknikämnet
nödvändiga kunskaper i fysik och kemi beaktas.
Många kunskaper för den ingenjörsmässiga färdigheten kan med stor fördel
förmedlas till studenterna genom projektarbeten och genom att undervisningen
bedrivs i form av verklighetsnära uppgifter och i praktiska laborationer.
I program där teknik kombineras med ett annat ämnesområde, ofta ekonomi,
måste lärosätet beakta att utbildningarna får ett teknikinnehåll med bredd och
djup som motsvarar kraven för högskoleingenjörsexamen.
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Projektarbetsform skapar helhetssyn i utbildningen

Alla lärosäten använder sig av projektbaserad undervisning i någon form.
Uppfattningen om vad som menas med projektbaserad undervisning varierar
mellan lärosätena. Många projektarbeten är mera inlämningsuppgifter eller
uppgifter med styrda ingångsdata som skall lösas i grupp. Nästan varje lärosäte har dock något eller några få verkliga projektarbeten där studenterna
arbetar enligt den modell de senare kommer att stöta på i arbetslivet, det vill
säga där gruppen har olika ansvarsområden med projektmöten och löpande
dokumentationskrav, där uppgiften är relativt omfattande, minst 3 poäng,
och där problemen hämtats ur verkligheten.
En tydligare distinktion behövs mellan orden projektarbete, inlämningsuppgift, laboration, gruppuppgift och seminarium vilka samtliga är nödvändiga moment i en utbildning.
En annan iakttagelse är att högskolorna skulle kunna utveckla projektarbetsformen i betydligt större omfattning så att projektet och dess resultat
också helt kan vara underlag för lärarens bedömning av studenternas kunskaper i stället för att som idag oftast komplettera examinationen med en
tentamen som en extra trygghet för lärarna. När tentamen finns kvar blir
målsättningen hos studenterna snarare att klara denna än att kunna bevisa
hur kunskaper integrerats för att lösa en projektuppgift. Ett exempel där
projektarbetsformen drivits långt är utbildningen av utvecklingsingenjörer i
Halmstad. I denna utbildning består 25–30 procent av utbildningen av större
projekt. Tentamina används som examinationsform bara för cirka 35 procent
av kursinnehållet. Utvecklingen av projektundervisning är en uppgift som
med fördel kan göras i samarbete mellan olika högskolor.

Lärosätena bör i större utsträckning utveckla projektarbetsformen.

Praktik – verklighetsförankring

Praktik har varit den traditionella formen för studenterna för att få möjlighet
att skaffa sig verklighetsnära erfarenheter. Praktik på sex veckor eller mer har
varit och är fortfarande på ett flertal högskolor inskrivet som ett obligatorium
i den lokala examensordningen. Ett tydligt intresse finns för praktik bland
både studenter och näringsliv. Det finns emellertid hinder för att kräva obligatorisk praktik, eftersom obligatoriska moment enligt högskoleförordningen
måste vara poänggivande. För att göra praktiken poänggivande krävs helt
andra former för dess genomförande med lärarhandledning och kvalitetssäkringsrutiner.
Praktiken, i den form den bedrivs idag, har ett par avgörande brister. Praktikmomentet kommer ofta in under slutet av utbildningsperioden, vilket
medför att den inte får sin viktiga tillämpning under utbildningstiden. På
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många håll är det även svårt för studenterna att finna praktik, vilket medför
att de krav lärosätena vanligen ställer på utbildningsrelevant praktik inte kan
uppfyllas. Konsekvensen blir att lärosätet ofta tvingas att godkänna praktik
som endast har liten anknytning till utbildningen.
Obligatorisk praktik i dess nuvarande form strider sålunda mot gällande
regelverk och får inte förekomma. Tendensen är också att kravet på praktik
tas bort, men bedömargruppen menar att andra former för att få dessa verklighetsnära kontakter måste skapas. Ett exempel på en sådan utbildningsvariant
är Co-op, som finns vid flera lärosäten och som utvecklades först vid högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU). Den innebär där att studierna varvas
med avlönat arbete i industrin under handledning på företaget och under
granskning av en av högskolan utsedd koordinator. Arbetet utförs under tre
perioder – i början, i mitten och i slutet av utbildningen. Totalt arbetar studenten elva till tolv månader ute på företaget. Studenterna följer ofta ett projekt under hela Co-opperioden. Utbildningen organiseras i 5-poängskurser,
och högskoleingenjörsutbildningen förlängs med motsvarande tid. HTU har
idag landets mest omfattande Co-opverksamhet med omkring 140 företag
och organisationer i Sverige och utomlands knutna till denna praktikform.
Ett mycket gott exempel på arbetsintegrerat lärande som fungerar i praktiken
finns på HTU:s maskiningenjörsprogram – ”projekt Zenith”.
Ett annat sätt att stärka kontakterna mellan näringslivet och högskolan
är fadderföretagsverksamheten, som införts vid några lärosäten. Systemet
finns väl utvecklat vid Högskolan i Jönköping, där det infördes tidigt (1994)
och har stor omfattning. Verksamheten innebär att alla nya studenter får ett
eget fadderföretag som de regelbundet har kontakt med genom till exempel
studiebesök och projektarbeten. I Jönköping har studenten sitt fadderföretag
under de två första åren, och ofta genomför studenterna också sina examensarbeten på fadderföretaget. Såväl Co-op- som fadderföretagsverksamheten är
ekonomiskt och organisatoriskt krävande och förutsätter goda kontakter med
framför allt det lokala näringslivet. Men erfarenheterna är goda, och såväl
studenter som företag är överlag nöjda.
Nya former för en organiserad samverkan mellan högskolor/studenter och
företag håller således på att utvecklas. Bedömargruppen stödjer dessa initiativ
och menar att systemen skulle kunna utvecklas än mer, till exempel genom
att med fadderföretagsverksamheten integrera delar av den tidigare praktiken.
Lärosätena bör genom erfarenhetsutbyte och i samverkan med varandra finna
sådana nya former. Praktikmodellerna med Co-op och fadderföretag är som
nämnts båda uppskattade former både av studenter och av företag. För de lärosäten som planerar att införa systemen bör det dock från början finnas en
medvetenhet om att båda modellerna är resurskrävande, vilket dock på längre
sikt bör vara av nytta i ett samhällsperspektiv.
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Praktiken i sin traditionella utformning strider mot gällande regelverk och måste
ersättas med andra former för att studenterna under sin studietid skall ges möjlighet att kombinera de teoretiska kunskaperna med praktiska.

Ingenjörsstödjande ämnen

Ett av målen för högskoleingenjörsexamen är enligt högskoleförordningen att
den färdiga högskoleingenjören skall ha förvärvat kunskaper om och färdigheter i att handha produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov och till samhällets mål avseende sociala
förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi.
Utvecklingen har också visat att den nya och framtida ingenjörsrollen kommer att kräva andra kunskaper utöver de som grundar sig i naturvetenskapen
och tekniken. En högskoleingenjör skall också ha ett visst kunnande i ekonomi. Kravet på goda engelska språkfärdigheter ökar i takt med den ökande
andelen internationellt utbyte, som gör att svenska ingenjörer kommer att
tjänstgöra utomlands och utländska ingenjörer kommer att arbeta i Sverige.
Tidigare fanns kunskaper i miljöfrågor inom företaget enbart inom en mindre
grupp, men numera berörs alla områden av miljöaspekter, och inte minst hos
ingenjörerna måste en viss sådan kompetens finnas.
Den snabba IT-utvecklingen har gjort att datoranvändningen ökat. Allt fler
datorprogram för avancerade beräkningar finns på marknaden, och en enorm
informationsmängd finns tillgänglig på ett enkelt sätt. Det är lätt att skapa
och upprätthålla nätverk inom det område man är verksam.
Detta är några av de faktorer som kommer att påverka ingenjören i den
framtida yrkesrollen och som givetvis också måste återspegla sig i utbildningens innehåll och organisation. Lärosätenas sätt att hantera dessa ingenjörsstödjande ämnen varierar, och det varierar också mellan de olika programmen
inom varje lärosäte. Vanligt är att ämnena erbjuds i form av ett visst antal
valfria eller valbara kurser inom programmets ram. En följd av detta är ofta
att studenterna av intresse, av organisatoriska skäl eller på grund av bristande
information istället väljer de teknikkurser som också erbjuds som valfria. Det
förekommer också att tekniska kurser i programmet ersätts av dessa mindre
krävande ämnen av skäl som är mer rekryteringsmässiga än grundade på
analyser av de verkliga behoven.

Bedömargruppen anser att icke-tekniska ämnen av det slag som ovan nämnts (det
kan finnas fler) är viktiga komplement till de naturvetenskapliga/tekniska kunskaperna. Det skall finnas organisatoriska förutsättningar för studenterna att läsa
dem, och de bör vara utformade så att de ingår i den röda tråd som programmet
bör ha. Stora möjligheter finns att integrera de icke-tekniska ämnena med de tek-
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niska, inte minst i projektarbeten, som kan innefatta såväl ekonomiska analyser
som miljöfrågor och där det engelska språket kan användas muntligt och skriftligt.

Förkunskaper, rekrytering
Förkunskaper

Som särskild behörighet till de allra flesta högskoleingenjörsprogrammen
krävs gymnasiekunskaper motsvarande matematik D, fysik B och kemi A.
Under senare år har av främst rekryteringsskäl program startats med lägre
behörighet, matematik C, fysik A och kemi A eller endast krav på matematik
C.
Vid i stort sett alla lärosäten konstateras att studenternas reella förkunskaper
dels blivit lägre, dels är mycket varierande. Orsaken kan sökas i förändringar
på gymnasiet, att en större andel studenter med lägre betyg antas på grund av
rekryteringssituationen och en större osäkerhet bland de nyantagna om vad
utbildningen egentligen innebär, vilket leder till att de valt ett program som
inte var vad de önskade. I likhet med vad som framkom vid Högskoleverkets
utvärdering av landets matematikutbildningar14 kan bedömargruppen konstatera att förkunskaperna i matematik har stora brister. Högskolorna har i allt
ökande omfattning vidtagit olika slag av åtgärder för att reparera dessa. Detta
är beskrivet i ett särskilt avsnitt i denna rapport.
Även inom de naturvetenskapliga ämnena fysik och kemi är de försämrade
kunskaperna märkbara. De har dock inte uppmärksammats i lika hög grad
av lärosätena, troligen eftersom dessa brister lättare kan avhjälpas i samband
med undervisningen i berört teknikämne eller genom att kursinnehåll väljs på
ett sådant sätt att dessa kunskaper inte behövs. Problemet har dock hanterats
vid vissa lärosäten; vid högskolan i Malmö finns till exempel en repetitionskurs i kemi.
Vissa högskolor har även iakttagit försämrade kunskaper i engelska och
svenska hos nybörjarna. Kurser eller kursmoment har också allmänt införts
för träning i muntlig och skriftlig framställning. Kurser i engelska efterfrågas
ofta av studenterna, och på lärosäten där sådana finns och är anpassade för
högskoleingenjörsstudenterna är de eftersökta. Uppsala universitet har nyligen fått dubblera antalet platser till en kurs i engelska för att svara mot det
stora intresse studenterna visat för kompletterande kunskaper i engelska.
Vid några lärosäten, bland annat vid Uppsala universitet, har särskilda
brister i språkfärdigheterna uppmärksammats hos studenter med annat modersmål än svenska. Bristerna gäller både svenska och engelska och är av
sådan storleksordning att de är svåra att kompensera inom ramen för utbildningsprogrammet.

14. Högskoleverkets rapportserie 2002:5 R.
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Förändringarna i gymnasiet har inte enbart lett till sämre förkunskaper
inom de områden som beskrivits ovan, utan studenterna har också nya och
andra slag av förkunskaper. Studenterna har sålunda fått större träning i datoranvändning och kunnande inom andra områden, som bör uppmärksammas av högskolorna.

Bedömargruppen konstaterar med tillfredssällelse att flertalet högskolor vidtagit
olika åtgärder för att förbättra studenternas förkunskaper i matematik och även
infört nya pedagogiska former för inlärningen av högskolans matematik. Det är
dock mycket problematiskt att studenternas kunskaper inom fysik och kemi generellt kommer att försvagas, dels på grund av att gymnasiets kurser i dessa ämnen
minskat i omfattning, dels på grund av att de sällan finns i högskoleingenjörsutbildningarna för att ge studenterna en naturvetenskaplig och teknisk bredd.

Rekrytering

I avsnittet historik visas hur antalet nybörjare inom högskoleingenjörsutbildningen varierat från dess start i slutet av 1980-talet. Under de senaste tio åren
har det funnits en politisk vilja att öka all högskoleutbildning, men särskilda
uppdrag har givits till högskolorna att öka antalet studenter inom naturvetenskap och teknik (NT-området) till en viss nivå. Antalet studenter på högskoleingenjörsprogrammen ökade också kraftigt fram till slutet på 1990-talet
och hösten 1998 var antalet nybörjare som högst, cirka 8 500. Därefter har
antalet sjunkit: hösten 2001 var antalet registrerade nybörjare lite under 7 000
och sjönk ytterligare vid antagningen hösten 2002. Minskningen är störst på
elektroteknik- och kemiteknikprogrammen15 .
Bedömargruppen har många bevis för att högskolorna arbetar mycket aktivt med marknadsföring av utbildningarna, och de genomför en mängd rekryteringsinsatser av skilda slag. Den grundläggande orsaken till den vikande
rekryteringen är emellertid det ökade utbudet av högskoleplatser kombinerat
med minskade ungdomskullar, och bedömargruppen menar att åtgärder av
annat slag måste vidtas för att öka antalet sökande. Nedan föreslås tre sådana
vid sidan av det befintliga basåret:
• En stegvis ingång till högskoleingenjörsutbildningen
Rekryteringen till högskoleingenjörsprogrammen styrs av elevernas val till
gymnasiet genom den särskilda behörighet som krävs för antagningen.
Eleverna måste således redan i årskurs nio göra val av utbildningsväg som
kommer att ha stor betydelse för deras framtida yrkesinriktning. Eleverna

15. Källa: Thomas Furusten, Högskoleverkets rapportserie 2002:27 R.
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har emellertid inför detta val sällan ett tidsperspektiv som sträcker sig
längre än tre år framåt i tiden. Detta är ett problem som blivit större
genom att gymnasiet blivit en profillös mellanstation utan möjlighet till
direkta utgångar till arbetslivet.
En väg att gå för att leda studenterna till ingenjörsutbildningarna är att
erbjuda dem utbildningar i kortare påbyggnadsbara etapper där övergångarna mellan dem är tydliga. Tidigare erfarenhet att detta system
fanns genom gymnasieingenjörsexamen, som var en utgång till arbetslivet, men som också utgjorde en viktig rekryteringskälla för civilingenjörsutbildningen. Möjligheter av detta slag är nu på väg att skapas. Vid flera
högskolor erbjuds studenterna ett collegeår då de under halva tiden utvidgar gymnasiekunskaperna och under den andra halvan provar på studier
inom högskolans kurser, rör sig i högskolemiljö och träffar andra studenter. Utbildningen berättigar till studiemedel genom CSN. En annan form
är de tvååriga teknikerutbildningar som under de allra senaste åren tillkommit. Sådana program, som finns bland annat vid högskolan i Kalmar,
har hittills haft en god rekrytering och högskolan ser dem också som en
rekryteringsväg till högskoleingenjörsprogrammen.
• Återinförande av NT-svux
Som beskrivits i avsnittet Högskoleingenjörsutbildningens utveckling
gavs det under några år under senare delen av 1990-talet särskilda ekonomiska möjligheter för äldre med yrkeserfarenhet att studera vid NT-utbildningar. Uppslutningen var god, och erfarenheterna av dessa så kallade
NT-svux-studenter är mycket positiva. Studenterna var motiverade och
klarade studierna bra, och med sina yrkeserfarenheter bidrog de till att
stimulera de yngre studenterna i deras studier. Högskolorna såg denna
NT-svuxsatsning som ett sätt att nå nya målgrupper och önskar snarast
en upprepning av projektet.
• Rekrytering från gymnasiets teknikprogram
Inom gymnasiet har sedan några år tillbaka ett teknikprogram införts.
Eleverna inom detta program läser gemensamma kurser upp till nivåerna
matematik C, fysik A och kemi A. Det finns sedan möjligheter att erbjuda eleverna att läsa matematik D och fysik B, men detta hanteras olika
i olika kommuner. Det finns således gymnasier där teknikprogrammet
är så utformat att det för alla ger behörigheten matematik D, fysik B och
kemi A, medan det också finns kommuner där de högre kurserna inte är
möjliga att läsa.
Erfarenheten hittills är att teknikprogrammet väljs av både duktigare och
svagare elever, både av elever som siktar på högskola och av elever som
vill gå direkt till yrkeslivet efter gymnasiet. Bedömargruppen ser teknikprogrammets elever som en målgrupp för rekrytering till högskoleingen-
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jörsutbildningen och anser att det därför inom alla gymnasier med detta
program bör finnas möjligheter för de elever som så önskar att välja kurser som ger den behörighet som krävs.

Bedömargruppen ser det som allvarligt att rekryteringen till högskoleingenjörsutbildningarna kraftigt minskat. För att öka rekryteringen måste ytterligare åtgärder
vidtas bland annat i den form som beskrivits ovan.

Ledningssystem
Start av en utbildning inom ett för högskolan nytt område kräver analyser
och strategier i ett långsiktigt perspektiv av studentunderlag, kostnader, lärartillgång m.m. Ett exempel på brister i det långsiktiga strategiska tänkandet
på lärosätena är hanteringen av det minskande antalet sökande, för vilket
åtgärdsprogram oftast saknas.
För ledning och styrning av en verksamhet är organisationen ett viktigt redskap. Organisationsstrukturen för högskoleingenjörutbildningarna är i stort
sett av två slag. I ena fallet finns alla program inom samma institution, till
vilken alla eller flertalet lärare som undervisar på programmen hör. De flesta
lärosäten använder sig av det andra slaget, en matrisorganisation med program som ”beställer” kurser av högskolans olika institutioner. För programmen svarar oftast en nämnd tillsammans med programansvariga lärare.
För ett program finns vanligen en programansvarig, som tillsammans
med en nämnd eller institutionsstyrelse har en nyckelroll för programmets
genomförande och utveckling. Den programansvarige är i allmänhet en lärare som har 15–20 procent avsatt för uppdraget. Bedömargruppen har vid
sina besök på lärosätena mött de programansvariga och kan konstatera att de
ofta inte ges tillräckliga förutsättningar för att genomföra uppdraget på ett
godtagbart sätt. I matrisorganisationen måste goda villkor skapas för ett smidigt samarbete mellan programansvarige som beställare och institutionerna
som utförare. Vidare måste medel och tid finnas för planerings- och utvecklingsarbete. Ansvaret för ett program vilar ibland på en eldsjäl, vilket gör det
mycket sårbart.

Bedömargruppen avstår från att rekommendera någon form för organisationen
men anser att den bör vara sådan att programmen får en egen identitet med möjligheter till ett brett kursinnehåll och att programledningen ges tid, resurser och
befogenheter att kvalitetssäkra och utveckla programmen. Bedömargruppens
uppfattning är att dessa möjligheter saknas i full utsträckning vid de flesta lärosäten.
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Bedömargruppen råder högskolornas ledningar att se över programledningsfunktionen och dess ekonomiska förutsättningar och vid behov vidtaga åtgärder för
förbättringar.

Kvalitetssäkring och kvalitetsarbete
Ett led i högskolornas kvalitetsarbete är att det finns fungerande rutiner för
kvalitetssäkring av olika delar av eller moment i verksamheten. Bedömargruppen har särskilt granskat mål, kursnivåer, kursvärderingar, examensarbeten
och programutvärderingar.
Mål

Flertalet högskolor har formulerat egna kvalitetsinriktade mål som oftast är
övergripande och visionära till sin natur och heller inte mätbara. I de fall mätbara mål finns är det i termer av antal studenter, antal examinerade och antal
studenter som skall utföra viss del av studierna utomlands. Mål av detta slag
är viktiga, men måste kompletteras med kvalitetsinriktade mål.
De målbeskrivningar och andra dokument som finns och som skall vara
styrande och ledande för utbildningens uppbyggnad och genomförande är i
många fall inte förankrade bland eller kända av lärarna och ibland inte heller
av institutionsledningarna.

Kursnivåer

Enligt högskoleförordningen skall i kursplanen för varje kurs anges kursens
poängtal och fördjupningsnivå. Den senare uttrycks vanligen i nivåerna A,
B, C och D. Bedömargruppen kan konstatera att nivåsystemet vid många
högskolor inte är infört på ett konsekvent och genomtänkt sätt. Det finns
heller ingen större enhetlighet mellan lärosätena, vilket vållar förvirring inte
minst hos studenterna, när de skall göra sina val samt för tillgodoräknanden
av utbildning och examen vid annat lärosäte.
Bedömargruppen ser mycket allvarligt på detta förhållande eftersom kursnivåangivelserna, samtidigt som de betecknar kursens djup, också är ett uttryck för att kursens innehåll genomgått en kvalitetsanalys. Nivågrupperingen
är också en grund för att kunna utfärda teknologie kandidatexamen, och i de
fall – och de är många – där samma utbildning leder till både en högskoleingenjörexamen och en teknologie kandidatexamen är problemet stort.
Högskolorna har påtalat svårigheterna med att fastställa djupet i de tekniska
ämnena, som oftast är uppbyggda av ett flertal olika ämnen. Bedömargruppen har dock sett att vissa högskolor kunnat lösa detta problem. Vid Chalmers
Lindholmen har sålunda ett system införts där nivågraden fastställs utifrån
de förkunskaper som krävs för kursen. Bedömargruppen har fått intryck av
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att nivåsättningen av examensarbetet inte görs på ett tillförlitligt sätt vid ett
flertal lärosäten, där föreskrifter saknas för kraven på kurser på C-nivå.

Bedömargruppen anser att alla högskolor skyndsamt måste utarbeta riktlinjer och
rutiner för fastställande av kursnivåer, och att lärarna skall vara delaktiga i detta
arbete. Ansvaret är särskilt stort för de program, som idag kan leda till teknologie
kandidat-/magisterexamen. Eftersom systemet bör vara samstämmigt bör arbetet
göras i samverkan mellan lärosätena. För kvalitetssäkring av kursnivåerna, särskilt
de högre nivåerna, är kontakter och jämförelser med ämnesinstitutioner vid annat
lärosäte (benchmarking) en viktig del.

Kursvärderingar

Enligt högskoleförordningen skall högskolan ge studenter möjligheter att
genom kursvärderingar framföra sina synpunkter på en genomgången kurs.
Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder med anledning av kursvärderingarna.
Resultaten skall vara tillgängliga för studenterna.
Bedömargruppen har sett många olika slag av system, både väl fungerande
och mycket dåligt fungerande. Inom några högskolor har det skett ett aktivt
arbete för att ta fram nya system, inom andra är attityden mer uppgiven. Vid
flera högskolor finns inte ett gemensamt system för kursvärderingar, utan det
utformas av den individuelle läraren, och därigenom blir kvaliteten mycket
skiftande också inom samma program. De största problemen synes vara dels
att få studenterna motiverade att delta, dels att få återkopplingen med eventuella åtgärder att fungera. Lärarens eller studierektorns engagemang för uppgiften har stor betydelse för om ett system fungerar eller inte.
Det finns exempel där nya former för kursvärderingarna utvecklats, ofta
datorbaserade. Det förekommer både positiva och negativa erfarenheter från
användning av datorbaserade system. Vid Linköpings universitet finns flera
relativt väletablerade kursvärderingssystem, ett elektroniskt med återkoppling till utbildningsnämnden, institutionerna, studenterna och fakultetsledningen, ett muntligt och skriftligt skött av studenterna med återkoppling till
lärarna, och ett där lärare har ett system med utvärderingar (muddy cards)
som används en bit in på kurserna. Vid KTH har inom kemiteknik nyligen
utvecklats ett intressant datorbaserat system där en bild av varje kurs erhålls
utifrån en studieupplevelseenkät bland studenterna. Andra exempel på åtgärder som vidtagits och fått positiv effekt är att ge studenter kursvärderingsuppgiften som ett betalt uppdrag där ersättningen är kurslitteratur (vid Uppsala
universitet) och att som praxis vid första lektionen gå igenom kursvärderingarna från förra året och berätta vad som ändrats.
Bedömargruppen ser det som en stor brist att fungerande kursvärderingssystem inte finns vid alla lärosäten. Den stora mängden kursvärderingar

77

skall inte utgöra ett hinder för detta, utan i stället ses som ett incitament för
vidareutveckling eftersom kursvärderingar utgör en betydelsefull del av kvalitetsarbetet.

Det måste för högskoleingenjörsutbildningarna inom varje högskola finnas centralt
utformade riktlinjer och system för kursvärderingar, gärna framtagna genom erfarenhetsutbyte med andra lärosäten.

Examensarbete

I högskoleförordningen finns inget krav på att ett examensarbete skall ingå
i ett ingenjörsprogram, men alla högskolor har det som ett krav i sin lokala
examensordning, utom SLU:s utbildning av livsmedelsingenjörer och utbildningen av brandingenjörer vid Lunds universitet. Omfattningen är vanligen
10 poäng, men det finns också exempel på längre arbeten. Som krav anges
oftast att arbetet skall utföras på C-nivå, men vid några högskolor finns möjlighet att välja mellan B- och C-nivå. Examensarbetet utgör en mycket viktig
del av utbildningen.
Examensarbetets roll för utvärderingen av hela utbildningsresultatet har
diskuterats, och en allmän uppfattning är att det bör ha en större roll än det
har för närvarande. Bedömargrupperna har vid sina besök på högskolorna
tagit del av exempel på examensarbeten. Som generell uppfattning kan sägas
att de är av mycket skiftande kvalitet och att de i flera fall inte uppnår de krav
som bör ställas på ett examensarbete. Kvaliteten skiftar vanligen mer inom
lärosätena än mellan dem. I många fall har examensarbeten godkänts som i
stort sett enbart redovisar lösningen på en frågeställning. De moment som ger
en beskrivning av det aktuella kunskapsläget samt en analys av framkomna
resultat saknas i många fall helt eller delvis. Dessa examensarbeten uppfyller
mer industrins krav på problemlösning än lärosätets krav på att studenten
skall kunna visa att han/hon kan angripa en frågeställning på ett akademiskt/
forskningsinriktat sätt som innefattar kedjan kunskapsläge-problemlösninganalys.
Formerna för arbetets utförande är mycket likartade vid alla högskolor. Det
genomförs vanligen som ett projekt i näringslivet, där det finns en handledare. En lärare inom högskolan är examinator, och det kan också finnas en
handledare, som ibland är samma person. Regler för arbetets genomförande
och för rapportskrivningen finns vid flertalet lärosäten. För godkännande
av arbetet krävs en skriftlig rapport och vanligen även en muntlig, som kan
avges antingen på högskolan eller på företaget. Opposition i samband med
den muntliga presentationen finns vid några lärosäten. Studenterna upplever
examensarbetet som stimulerande och betydelsefullt genom att de får möjlighet att omsätta sina nya kunskaper i praktiken och tillsammans med industriverksamma.

78

Det är dock tydligt att de flesta lärosäten saknar en gemensam kvalitetssäkring för examensarbeten. Inom många högskolor har detta uppmärksammats
på senare tid och en uppstramning av regler och former för dess genomförande har påbörjats. Vid högskolan Dalarna finns tydliga anvisningar med
krav angivna såväl för den vetenskapliga nivån som för handledaren både på
högskolan och vid industrin.
Bedömargruppen ser bristerna i kvalitetssäkringen av examensarbetena
som ett stort problem. Det saknas tydliga krav på arbetets innehåll för att det
skall kunna anges som B- respektive C-nivå. Det är särskilt viktigt att sådana
krav utformas om arbetet samtidigt skall utgöra en del av fördjupningsdelen i
en kandidatexamen. Enligt bedömargruppen skall ett arbete på C-nivå kunna
visa hur en uppgift skall lösas med en vetenskaplig ansats och innefatta en beskrivning av kunskapsläget – en litteratursammanställning – inom området,
och resultaten skall diskuteras utifrån en analytisk/syntetisk betraktelse.
Arbetet bör kvalitetssäkras genom att examinator är en annan person än
handledaren, och om arbetet utförs på ett företag bör det finnas två handledare, en på företaget och en på högskolan. Arbetet bör före godkännande
presenteras muntligt med opposition. Om arbetet utförs av två eller flera studenter tillsammans måste former finnas för en individuell bedömning.
Bedömargruppen har diskuterat möjligheterna att ge en betygsgradering
över betyget godkänd som ett sätt att uppmuntra studenterna till att göra
mycket bra arbeten. Vid en del lärosäten förekommer detta, till exempel inom
Byggteknikprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Det finns troligen betydande svårigheter med detta, eftersom arbetena oftast utförs i grupp och med
mycket varierande stöd från företagen.

Examensarbetet är av stor betydelse såväl för studenternas kunskapsinhämtande
som för högskolornas och de blivande arbetsgivarnas bekräftelse på den färdiga
högskoleingenjörens kompetens. Bedömargruppen rekommenderar lärosätena
att se över kvalitetssäkringsrutinerna för arbetet.

Programutvärderingar, uppföljningar

Möjligheterna att göra en utvärdering av ett utbildningsprogram utifrån resultatet, den färdiga högskoleingenjören, har diskuterats vid besöken. Den
vanligaste förekommande formen för sådana utvärderingar är spontana kontakter med de examinerade studenterna och med personer från näringslivet,
oftast det lokala. Detta är bra och viktigt men är inte tillräckligt för att ge
en heltäckande bild av programmets kvalitet med avseende såväl på dess genomförande, resultat som på dess långsiktiga relevans. Ett exempel där en
omfattande programutvärdering gjorts finns vid utbildningen av livsmedelsingenjörer vid SLU, där skriftliga enkäter sänts till såväl utbildade livsmedelsingenjörer som företagschefer.
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Avsaknaden av programutvärderingar innebär att lärosätena i allmänhet
har en mycket dålig uppfattning om hur studenterna placerar sig efter examen
och hur studenterna upplever sin utbildning efter att de har varit ute i yrkeslivet en tid, och de har heller inte bildat sig en uppfattning om hur industrin
och samhället i övrigt upplever de olika utbildningarna.
Orsaker till att så få programutvärderingar gjorts kan vara avsaknad av
rutiner, tid och resurser. Högskolorna har dock ambitioner i detta avseende
och ser Högskoleverkets utvärdering som en hjälp och inspiration. Exempel
på detta finns vid Karlstads universitet, där självvärderingen ingår som en del
i universitetets egen utvärderingscykel för teknikområdet.
Programutveckling och programavveckling sker i avsaknad av utvärderingar
sällan systematiskt. Utvecklingen styrs i stället av faktorer som marknadsföring, rekrytering, student- och näringslivssynpunkter, som inte är konsekvensanalyserade, och utifrån en eldsjäls vilja och kraft. Detta är ett
kortsiktigt tänkande och naturligtvis inte tillfredsställande.
Vid ett flertal högskolor har enkätuppföljningar av studenterna gjorts något
eller några år efter examen, till exempel vid Umeå universitet, Uppsala universitet, Chalmers, KTH, och Lunds universitet/Brandingenjörsutbildningen.
Dessa studier har bland annat som syfte att kartlägga studenter som inte
tagit examen, de yrkesverksammas nuvarande arbete, lön och vidarestudier.
Studier av detta slag är värdefulla och skall finnas, men de kan inte ersätta
mer ingående programutvärderingar.
Vid Umeå universitet är en universitetsgemensam alumnidatabas under
uppbyggnad med syfte att öka kontaktytan mot olika företag och även för att
lättare kunna hålla kontakt med före detta studenter. Databasen innehåller
för närvarande cirka 38 000 före detta studenter som avlagt examen från 1984
och framåt. Ett sådant slag av register kommer att vara ett värdefullt hjälpmedel vid olika slags uppföljningar och utvärderingar.

Bedömargruppen anser att programutvärderingar är en mycket viktig del av högskolans utvecklingsarbete som i högre grad måste prioriteras av högskolorna.

Undervisningen
Pedagogisk utveckling

Projektarbetsformen är den nya undervisningsform som används mest, och
den har blivit ett värdefullt medel för att implementera ingenjörsmässiga
kunskaper hos studenterna. Erfarenheterna av denna undervisningsform har
beskrivits i det tidigare kapitlet om ingenjörsmässigheten.
Bedömargruppen har funnit några intressanta exempel där nya pedagogiska
former för inlärningen utvecklats och fått genomslag. Vid Karlstads universi-
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tet har lärarna inom Energi- och miljöprogrammet utvecklat en imponerande
helhetssyn på inlärningen med en pedagogik som stimulerar djupinlärning
framför ytinlärning och som utvecklar eleven till student. Studenten skall lära
sig att lära – uppgiften är att lyfta studenten, som i början av utbildningen
är inställd på att ta emot kunskap, till en student som under utbildningens
senare del är mogen att själv söka kunskap. Vid Växjö universitet finns intressanta ansatser till att arbeta med ingenjörsdidaktik där lärarna bland annat
studerat begreppsbildningens betydelse för problemlösningsförmågan inom
fysikämnet. Vid Lunds tekniska högskola används s.k. case-undervisning,
där ett ”case” är en verklighetsbaserad situation som skall lösas.
Problembaserat lärande, PBL, används i mycket stor utsträckning vid Livsmedelsingenjörprogrammet vid SLU och även inom flera program vid andra
högskolor, som vid Luleå tekniska universitet och Lunds universitet. Vid Högskolan i Borås har lärarna inom elektronik utvecklat Internetbaserade kurser
med laborativa inslag, som innebär mera självstudier och färre föreläsningar.
Studenten får en avancerad laborationsuppsättning som används hemma eller
på skolan och på nätet finns tillgång till allt övrigt material.
Det finns således flera goda exempel på användning av ny pedagogik för
inlärning – de ovanstående är endast en del av dem. Bedömargruppen har
dock noterat att de goda exemplen ofta stannar inom programmet eller avdelningen utan att föras vidare till andra program, inte ens till ämnesmässigt
närliggande program. Vanligen saknas ett programövergripande forum för
pedagogiska diskussioner.
För att nya pedagogiska former på ett brett sätt skall kunna införas i högskoleingenjörsutbildningen är en första förutsättning att de naturvetenskapliga och tekniska ämnena utvecklas pedagogiskt och didaktiskt. Detta kräver
ett långsiktigt arbete och att forsknings- och utvecklingsresurser avsätts på
nationell nivå. Dessutom måste lärarna ges möjligheter till pedagogisk utbildning och rimlig tid avsättas för kursveckling.
Distansundervisning har sedan länge utvecklats och använts i olika ämnen
inom högskolan, men inom de tekniska ämnena har denna undervisningsform hittills förekommit relativt sparsamt. Vid framförallt högskolorna och
universiteten i norra delen av landet har hela eller delar av högskoleingenjörsprogram utlokaliserats till andra orter, medan distansöverbryggande tekniker
för undervisning i de tekniska ämnena börjat användas först under senare
år. I självvärderingarna uppger Mitthögskolan och Örebro universitet att de
ger programkurser på distans och några andra står inför att börja. Bedömargruppen ser en stor potential i användningen av distansutbildning för att nå
studenter som bor på långt avstånd från högskoleorten men även för att öka
samverkan mellan olika högskolor och inom en högskola som har sin verksamhet förlagd till flera orter.
Samläsning av kurser mellan olika högskoleingenjörsprogram är vanligt förekommande framför allt inom ämnen utanför det valda teknikområdet och
tycks fungera väl om studentgrupperna inte blir alltför stora. Elva lärosäten
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har möjlighet att utbilda både högskoleingenjörer och civilingenjörer. Vid
några av lärosätena fungerar interaktionen mellan de båda utbildningarna
väl, men vid andra fungerar den sämre där högskoleingenjörsutbildningens
profil ofta är mindre uttalad än civilingenjörsutbildningens. Ett bra exempel
på integration mellan de båda utbildningarna finns vid Linköpings universitet. En gemensam lärarkår används delvis för de båda utbildningarna. Samma
kurser med viss modifiering utnyttjas och samläsning sker vanligen under den
sista årskursen.

Bedömargruppen anser att alla högskolor bör sträva efter att inom högskolan
skapa en pedagogisk grundsyn som genomsyrar hela verksamheten och att det bör
finnas någon form av mötesplatser eller forum för pedagogiska diskussioner och
erfarenhetsutbyten.

Genusperspektiv i undervisningen

Vid många högskolor, dock inte alla, finns en medvetenhet om vikten av att
föra in genusperspektivet i undervisningen i de naturvetenskapliga och tekniska ämnena. Det är dock få högskolor som aktivt arbetar med uppgiften.
Ett sätt är att utnyttja undervisningsformen, något som bland annat beskrivs
av Högskolan i Halmstad inom Utvecklingsingenjörsprogrammet. Genom att
både kvinnliga och manliga studenter ingår i projektgruppsarbetena och att
fördela rollerna så att traditionell kvinnlig–manlig arbetsfördelning inte sker
erhålls såväl de kvinnliga som de manliga perspektiven på uppgiften.
Högskolan i Malmö har vid uppbyggnaden av sin verksamhet definierat
jämställdhet och genuskunskap som ett så kallat perspektivområde för högskolans utbildning. Målsättningen är att utbildningen skall genomföras i sådana former och med sådant innehåll att kunskaper och förhållningssätt från
detta perspektiv skall prägla och genomsyra all grundläggande utbildning.
Inom några program finns 5-poängskursen Genusperspektiv inom teknik
som valbar, men intresset från studenterna har varit svalt. Andra kurser har
genusrelaterade inslag, men som representanter för lärosätet själva uttrycker
det, så trevar de fortfarande angående implementeringen. Ett ambitiöst arbete
utförs, men resultatet visar att det kommer att fordras ett långsiktigt arbete
innan önskat resultat uppnås inom teknikområdet.
Ett försök med en förändrad syn på genusperspektivet i ingenjörsutbildningen har gjorts vid högskolan i Trollhättan/Uddevalla genom att i ett projektarbete föra in tillämpningar som är ”könsneutrala”, som till exempel att
arbeta med infusionspumpar i stället för kolvar och motorer.
En grundläggande förutsättning för implementeringen är att bland de undervisande lärarna öka medvetenheten och kunskapen om genusfrågor. Högskolan i Gävle har utvecklat kursen Teknik-genus-kulturell mångfald genom
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vilken lärarna fått kunskap om de skillnader som kan finnas i hur kvinnor
och män lär och tänker och därigenom kunnat påverka genomförandet av
sina kurser. Även vid Örebro universitet har lärarfortbildning genomförts om
betydelsen av könskulturell bakgrund för teknikförståelse och teknikinlärning.

Bedömargruppen har funnit att det förekommer ett mycket sparsamt arbete med
att införa genusperspektivet i utbildningen. Även om arbetet är svårt och långsiktigt måste det prioriteras i betydligt högre grad än vad som sker för närvarande.

Examinationsformer

De flesta lärosäten är mycket traditionella i sina examinationsformer. I ungefärliga siffror har hälften av alla kurser en traditionell skriftlig tentamen,
medan projekt- och laborationsmoment som redovisas i form av rapporter
och seminarier finns på 30–40 procent av kurserna. I övrigt sker redovisning
i former som inlämningsuppgifter, muntlig tentamen och duggor.
Examinationen fyller två funktioner, dels mäter den i vilken grad kraven
i kursplanen är uppfyllda av den enskilde studenten, dels är den ett effektivt
inlärningstillfälle. För att nå båda syftena måste formen anpassas efter ämnet
och skall därför vara varierande.
Vid flera högskolor ökar användningen av det som kallas kontinuerlig
examination, vilket innebär att studenterna under upprepade tillfällen under
kursens gång muntligt och/eller skriftligt diskuterar olika problemställningar.
Vid kontinuerlig examination kan studenten även själv välja svårighetsgrad
om han/hon siktar på ett visst betyg. Med tanke på målen för ingenjörsutbildningen kan konstateras att olika examinationsformer behövs för att allsidigt
kunna bedöma graden av måluppfyllelse.

Bedömargruppen kan konstatera att lärosätena i mycket större utsträckning kan
och bör använda sig av nyare examinationsformer.

Laborationens roll

Laborationer har av tradition varit en betonad och viktig undervisningsform
inom alla de tekniska ämnena i en ingenjörsutbildning. För att kunna tilllämpa och få förståelse för de teoretiska grunderna inom de grundläggande
ingenjörsämnena behövs praktiskt arbete i form av bland annat laborationer,
simuleringar och andra datorövningar samt projektuppgifter. Studenterna
kan lära sig göra beräkningar, men för att verkligen förstå vad som händer
och kunna relatera beräkningarna till detta krävs ofta egna försök. Behovet av
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laborationer finns inom alla teknikområdena, dock i olika grad. Inom kemioch de kemitekniska ämnena är behovet särskilt stort.
Bedömargruppen har vid sina platsbesök sett att högskolorna väljer att i allt
större utsträckning minska laborationsundervisningen och i stället förlita sig
på att dessa tillämpningar av teorin tränas inom ramen för främst projektarbeten utförda i samarbete med industrin och olika former av studiebesök.
På vissa program saknas helt utrustning och lokaler för laborationer. Kemioch kemiteknikutbildningar är normalt mycket resurskrävande på grund av
ämnenas laborativa karaktär. Utgående från relativt sett små studentgrupper
innebär den sjunkande rekryteringen och därmed den försämrade ekonomin
att många utbildningar ställs inför problemet att till studenterna förmedla
en tillräcklig laborativ färdighet. Inom Elektroteknikprogrammen varierar
kvalitet och omfång på laboratorieutrustningen. Vid flera lärosäten är utrustningen ålderstigen, och det saknas medel för såväl underhåll som nyinköp,
vilket förorsakar lärarna mer arbete än nödvändigt.
Det finns emellertid också exempel på nya initiativ för att förbättra laborationsutbudet, och i samband med forskningsverksamhetens uppbyggnad
bör sådana möjligheter tas tillvara. Så sker vid Chalmers, där forskning inom
området Virtual Reality (VR) har påbörjats utifrån kurser på Byggingenjörsprogrammet. Forskningen omfattar upplevelser av VR-modeller, och studenterna använder sig av visualiseringsstudion och VR-tekniken.
Bedömargruppen ser den minskade tillgången på laborationsmöjligheter
för studenterna som ett stort hot mot kvaliteten i utbildningarna. Problemet
är direkt relaterat till de ekonomiska förutsättningarna för ingenjörsutbildningen och blir mer markant med den sjunkande rekryteringen. Samarbete
mellan lärosätena om samma laboratorieutrustning är en lösning som tilllämpas vid några högskolor och som bör kunna användas vid fler högskolor
mellan vilka avståndet inte är så stort för att spara på kostnaderna.

Bedömargruppen ser det som mycket allvarligt att högskolorna saknar tillräckliga
resurser för laborationer och har uppfattningen att problemet är av den storleksordningen att det inte kan lösas på ett tillfredsställande sätt inom ramen för högskolornas nuvarande ekonomiska ramar för teknikutbildningen.

Forskningsanknytning

Enligt högskolelagen skall alla studenter under sin studietid inom det valda
området utveckla sin förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig
nivå, följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer
utan specialkunskaper inom området. Detta kan uppfyllas i första hand
genom att utbildningen bedrivs nära en forskningsmiljö som kommer studenterna till del på lämpliga sätt.
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Högskoleingenjörsutbildningarnas forskningsanknytning och möjligheter
till forskning varierar mycket såväl mellan de olika lärosätena som mellan
programmen inom ett lärosäte. Möjligheterna styrs i hög grad av ekonomiska
förutsättningar, vilka är beroende av om lärosätet har rätt att bedriva forskarutbildning inom teknikområdet.
Kontakten mellan högskoleingenjörsutbildningarna och forskningen kan
underlättas av de organisatoriska förutsättningarna. Vid de äldre ”etablerade”
lärosätena är därför ofta forskningsanknytningen svag, medan det finns en
betydligt större närhet mellan högskoleingenjörutbildningen och forskningen
vid de yngre universiteten och högskolorna.
Bland de nya högskolorna utan etablerade vetenskapsområden finns goda
exempel, där ledningen har en uttalad strategi att bygga upp forskningsmiljöer och utbildningsprogram inom samma ämnesområde. Högskoleingenjörsutbildningen kompletteras då med teknologie kandidat-/magisterprogram
och/eller med intentioner att söka rätten till civilingenjörsexamen. Ett sådant
område blir då ett starkt profilområde för högskolan. Högskolan i Halmstad
har utvecklat en profil mot innovation och entreprenörskap, Blekinge tekniska högskola mot tillämpad informationsteknologi och Högskolan i Gävle
mot innemiljö och samhällsbyggnad.
Det är dock inte möjligt för en ny högskola att utveckla forskningsverksamhet inom alla de områden där högskoleingenjörutbildningar ges. Det är
då viktigt att forskningsanknytningen tillgodoses på annat sätt. Ett bra sätt
är att genomföra utbildningen i samverkan med forskare och doktorander vid
universitet och tekniska högskolor. Exempel på sådana väl fungerande nätverk finns inom Maskinteknik- och Kemiteknikprogrammen vid Högskolan
Dalarna, med samarbete med forskare vid KTH respektive Uppsala universitet. En sådan samverkan kan bland annat ge studenterna möjligheter att göra
sina examensarbeten i något forskningsprojekt.
Bedömargruppen är således väl medveten om att det finns svårigheter och
olika förutsättningar för att tillgodose utbildningarnas forskningsanknytning. Det finns emellertid många program där stora brister finns, och det är
inte acceptabelt. Gruppen vill i detta sammanhang också betona att en nära
kontakt med forskarutbildade är av stor betydelse för programmets kvalitetssäkring. En första åtgärd för dessa svaga program är att se över lärargruppen,
så att forskarutbildade lärare med aktiva kontakter inom forskningen ingår,
att antalet externa lärare inte är för stort och att ge adjunkter förutsättningar
för kompetensutveckling eller forskarutbildning.

Bedömargruppen anser att högskolor som har program utan eller med svag forskningsanknytning måste vidta åtgärder för att stärka denna.
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Studenter
Hur studentantalet varierat över åren visas i en tabell i avsnittet Högskoleingenjörsutbildningens utveckling. Under läsåret 2000/2001 studerade drygt
19 000 studenter vid högskoleingenjörsprogrammen. Andelen kvinnor på
samtliga utbildningar var i genomsnitt 26 procent. Fördelningen på de olika
teknikområdena visas i diagram nedan. Studenterna på de kemitekniska utbildningarna avviker markant; kvinnorna är i klar dominans och utgör drygt
60 procent av studenterna. De elektro- och datatekniska utbildningarna har
den lägsta andelen kvinnliga studenter med 14–18 procent kvinnor.

Andel kvinnor på högskoleingenjörsutbildningarna (%).

De flesta högskolor har uppmärksammat den lägre andelen kvinnor inom
flertalet av högskoleingenjörsprogrammen och vidtar olika åtgärder i samband med rekrytering av såväl studenter som lärare. Ett flertal av de nya programmen är attraktiva för kvinnor, bland annat program med inriktningar
mot design och medieteknik.
Vid några högskolor finns en större andel studenter med utländsk bakgrund. Detta gäller bland annat vid Lunds universitet (campus Helsingborg)
där 18 procent av dem som antogs hösten 2001 inte hade svenska som modersmål. Även vid Uppsala universitet finns på Kemiteknikprogrammet en relativt
stor andel utländska studenter.
Studenterna som antas har varierande bakgrund. En allt större andel är studenter som efter några års yrkesverksamhet har återupptagit studierna inom
det tidigare området. Rekryteringen sker till stor del lokalt, även till programmen vid de stora tekniska högskolorna. Det finns dock en del unika program
till vilka studenter söker från större delen av landet. Livsmedelsingenjörspro-
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grammet i Skara är ett sådant. Thomas Furusten16 visade i sin studie att den
lokala rekryteringen till högskoleingenjörsutbildningen är starkare än till
civilingenjörsutbildningen. Studien visade också att högskoleingenjörsutbildningarna i högre grad än civilingenjörsutbildningen rekryterar studenter från
studieovana miljöer. Detta förhållande understryker vikten av att underlätta
övergången mellan de båda utbildningarna.
Studenterna är i stort mycket nöjda och positiva till sin utbildning. De betonar att närheten mellan dem och lärarna gör att de i allmänhet trivs väldigt
bra och känner sig inspirerade att studera.
Det finns dock program inom vilka studenterna inte känner sig tillräckligt
utmanade av studiekraven och känner sig osäkra på vad som egentligen krävs
av dem. Ett problem som bedömargruppen också mött är att studenterna har
en gymnasial inställning till universitetsstudier. Eftersom det gör studenterna
passiva påverkas deras förmåga till inlärning, strävan mot internationella studentutbyten, utveckling av studentkårsarbete och deltagande i program- och
kursnämnder. Det vid vissa högskolor ganska låga intresset bland studenterna
att aktivt deltaga i andra aktiviteter än undervisningen kan troligen förklaras
med att många studenter är äldre med ett ordnat socialt liv.

Studentinflytande

I högskolelagen föreskrivs studenternas rätt att utöva inflytande över utbildningen och att högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i
arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Enligt högskoleförordningen
har studenterna rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande
organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och
studenternas situation.
Studenterna har goda möjligheter att vara representerade i alla beslutande
organ och även i beredande i den utsträckning det varit möjligt för bedömargruppen att få en uppfattning om det. Det förekommer vid några högskolor
att beslut om utbildningsplaner fattas av en enda person, som har någon form
av ledningsfunktion, i regel efter samråd med studenterna. Bedömargrupper
anser att detta inte är till fyllest, även om förordningen ger ett visst utrymme
för det om information lämnas till och samråd sker med studentrepresentant
i god tid före beslut.
Med några få undantag är bilden av hur studentinflytandet sker och
upplevs av studenterna ungefär densamma vid alla högskolor. Studenternas
intresse för representation i rådgivande och beslutande organ är ofta svagt.
Studenterna saknar motivation att delta. Lärosätena har också svårigheter att
se värdet av studenterna i dessa roller. Däremot finns många vittnesmål om
att de informella kontakterna mellan studenter och lärare/ledningspersoner
fungerar mycket väl. De ofta små grupperna av studenter i varje årskurs gör
16. Thomas Furusten, Högskoleverkets rapportserie 2002:27 R.
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att det blir nära personliga kontakter, vilket upplevs som positivt av såväl
lärare som studenter. Vid flera högskolor finns också studentråd för ett eller
flera program, som tillkommit på studenternas initiativ med syfte att diskutera och samla synpunkter på utbildningen. Berörda lärare kan bjudas in till
dessa råd. Studenterna upplever det som att de har möjligheter att påverka sin
utbildning.
Bedömargruppen tycker att det är bra att de informella kontakterna mellan
lärare och studenter fungerar väl men att de inte får ersätta de formella kontakterna. Studenterna saknar ofta kunskaper om vad de har rätt att påverka
utifrån bestämda mål med verksamheten och de studenter bedömargruppen
träffade var förvånansvärt okunniga om vilka organ som fanns till exempel
för beslut om kurs- och utbildningsplaner. Studenterna skall också känna till
att de har möjlighet att ha representanter i organ som fattar beslut i frågor som
rör studerandemiljön, som lokaler och den psykosociala miljön.

Bedömargruppen menar att det är både högskolornas och studenternas skyldighet att åstadkomma förbättringar avseende studentmedverkan. Högskolans lärare
och ledning måste tillsammans med studentkårerna ta tag i problemet och komma
fram till en gemensam handlingsplan.

Information till studenter

Den ovan beskrivna nära kontakten mellan lärarna och studenter innebär att
information som rör kurser och undervisning sker smidigt. Bedömargruppen
har dock uppfattat stora brister i informationen till studenter i andra frågor,
till exempel om möjligheter att välja kurser, om de olika examina och vad de
innebär och om möjligheter till utlandsstudier. En orsak till detta kan vara att
studenterna inte är förtrogna med det organisatoriska systemet inom högskolan, vilket i sin tur delvis kan hänga samman med studenternas låga intresse
för att medverka i de formella organen. En annan orsak kan vara att studentkårsverksamheten är svagt utvecklad vid några högskolor, vilket innebär att
det här saknas en gemensam funktion dit studenterna kan vända sig och som
ansvarar för att ta tillvara studenternas intressen. Det kan också bero på att
högskolan inte lyckas i sin interna information.

Bedömargruppen anser att brister i informationen till studenterna bör lösas gemensamt av högskolans ledning och studentkåren.
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Lärare
Andelen kvinnliga lärare är cirka 15 procent. Den genomsnittliga fördelningen av lärarkategorierna för samtliga lärosäten är professorer 3 procent;
docenter/lektorer 24 procent, adjunkter 55 procent, branschfolk 2 procent
samt övriga 16 procent. De vanligaste tjänstebenämningarna i gruppen
övriga är doktorander och extralärare. Doktorander är den största enskilda
gruppen bland övriga och står i genomsnitt för 5 procent av lärarstaben. I
diagrammet nedan visas fördelningen vid de olika lärosätena.

4

3

1

2

Andelar (%) av lärarkategorier, 2001.

Andelen adjunkter är överlag hög på utbildningarna, medan andelen professorer, lektorer och docenter är låg. Högskolorna i Kalmar och Malmö samt
Ingenjörsskolan i Jönköping har högst andel disputerade lärare, cirka 40 procent, KTH har lägst, cirka 7 procent. Andelen professorer är överlag låg.
Det bör finnas en väl avvägd balans mellan andelen disputerade och inte
disputerade lärare. Viktigt för kontinuiteten och kvaliteten är att huvuddelen
av dessa är tillsvidareanställda. Inom utbildningens huvudämnen bör det alltid finnas disputerade lärare. Orsaken till den höga andelen adjunkter varierar
sannolikt. Många kom från gymnasiet i och med att den fyraåriga tekniska
utbildningen lades ned, och inom vissa områden är tillgången på disputerade
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lärare begränsad. Det finns även strukturella orsaker genom att högskolor
utan forskarutbildning i högre grad saknar resurser och möjligheter att anställa doktorander.
Helhetsintrycket av lärarna är att de trivs bra med sin undervisning och
att de uppskattar närheten till och den goda kontakten med studenterna. Ett
annat gemensamt intryck är att de har stor arbetsbelastning med mycket undervisning och liten tid över för egen kompetensutveckling. Vid flera högskolor finns program där lärargruppen inom teknikämnet är mycket liten med
stor sårbarhet som följd.
Det har inte varit möjligt att i samband med utvärderingen skapa en mer
exakt bild av hur stor andel av lärarna som har en längre yrkeserfarenhet.
Intrycket är att det i allmänhet finns någon inom varje teknikområde, som
under en längre tid arbetat inom industrin, samtidigt som det finns många
lärare som helt saknar näringslivserfarenhet. Kontakterna med industrin underlättas om egen yrkeserfarenhet finns, och det är därför önskvärt att flera
av lärarna har sådana erfarenheter.
Vid många lärosäten finns behov av fler forskarutbildade lärare. En adjunkt inom teknikområdet bör ha kunskaper motsvarande magisternivån
inom ämnet. Inom flera teknikområden är lärarnas åldersstruktur på många
håll hög. Vissa lärosäten ser problem med den framtida lärarrekryteringen
som måste ske genom att locka fler studenter till forskarutbildning men också
genom att göra befattningarna så tilltalande, att personer med lång arbetslivserfarenhet kan rekryteras.
Samverkan mellan lärarna inom olika program vid samma lärosäte visade
sig vara betydligt mindre än vad bedömargruppen väntat sig. Stora möjligheter finns för erfarenhetsutbyte, till exempel inom pedagogisk utveckling som
inte utnyttjas. Den samlade ledningen för högskoleingenjörsutbildningarna
har här ett ansvar.
Bristen på egna lärare med forskarutbildning och god pedagogisk kompetens har vid flera lärosäten fått till följd att en stor del av undervisningen
bedrivs av externa lärare, vilket ur kontinuitetssynpunkt och kvalitetssäkringssynpunkt inte är lämpligt. Den nära kontakten mellan högskolans studenter och lärare försvinner i dessa kurser, och studenterna får svårare att nå
sina lärare när behov uppstår.
Kompetensutveckling

Enligt läraravtal har lärarna rätt till kompetensutveckling. Andelen är oftast
10–20 procent av tiden. För universitetslektorer gäller ofta den högre andelen.
Kompetensutveckling för en lärare innebär i regel forskning, forskarutbildning eller pedagogisk utbildning, men kan också vara att bli mer förtrogen
med den del av näringslivet som berör lärarens ämnesområde. Den pedagogiska utbildningen sker vanligen i form av kurser på 5–10 poäng.
Många lärare anser sig dock inte ha möjlighet att utnyttja möjligheten
till kompetensutveckling. En orsak kan vara att ekonomiska förutsättningar
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saknas, en annan att planeringen av undervisningen är sådan att det inte är
möjligt och en tredje att läraren inte har intresse av det utan ser arbetet med
kurs- och programutveckling som kompetensutveckling.
En åtgärd för att stimulera lärarna till pedagogisk utbildning, som införts
vid Mitthögskolan, är att ge doktorander 500 kronor mer i månaden efter
genomgången pedagogisk kurs.
Bedömargruppens intryck är att prefekt (motsv.) inte genomför utvecklingssamtal med lärarna i den utsträckning som är önskvärd. Individuella
kompetensutvecklingsplaner förekommer sällan; exempel finns dock för
nyanställda adjunkter vid Örebro universitet. Lärarsituationen inom flera utbildningar är en av orsakerna till bedömargruppens rekommendation till lärosätena att se över programutbudet (se avsnitt Programutbud) och att i större
utsträckning samverka med andra högskolor om lärarresurserna.

Bedömargruppen menar att ledningen bör ta ett större ansvar för lärarnas kompetensutveckling och på så sätt systematiskt förstärka den vetenskapliga och den
pedagogiska kompetensen samt lärarnas yrkesförtrogenhet. Individuella kompetensutvecklingsplaner som regelbundet följs upp bör finnas.

Samverkan
Samverkan med näringslivet

Högskolornas samverkan med näringslivet är stor och sker på ett flertal olika
sätt, formella och informella. En av målsättningarna för denna samverkan är
att ge studenterna möjlighet att träna sina teoretiska kunskaper i det verkliga
arbetslivet. Detta slag av samarbete finns i form av projekt- och examensarbeten, praktik, Co-op- och fadderföretagsverksamheter samt studiebesök och
har beskrivits i ett tidigare avsnitt om ingenjörsmässighet.
Ett annat syfte är att högskolans kunskaper om industrins utveckling och
kompetensbehov skall öka och vara aktuella. Detta sker genom nära kontakter mellan lärarna och företagen bland annat i form av gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt. Genom dessa nära kontakter får högskolan
input till förnyelse i kurs- och utbildningsplaner. Det kan också resultera i
start av nya program, även om detta måste ske med stor försiktighet så att de
inte blir alltför snävt inriktade mot ett visst område eller blir alltför beroende
av externt stöd. Bedömargruppen har sett exempel på lyckade exempel inom
telekommunikationsområdet vid Högskolan i Blekinge, inom LCD-elektronik vid Högskolan Dalarna och inom medieteknik vid Umeå universitet.
De informella kontakterna kompletteras ofta med formella för mer övergripande och strategiska frågor genom att näringslivsrepresentanter finns i högskolans beslutande eller beredande organ. Oftast sker denna representation i
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ett program- eller branschråd, som är ett till programledningen rådgivande
organ. Bedömargruppen anser att detta slag av kontakter är ett viktigt komplement till de informella eftersom de kan ge möjlighet att få synpunkter från
personer med ett mer övergripande ansvar inom företagen. Det finns dock
svårigheter att få sådana råd att fungera. Skälen till detta varierar och finns
hos båda parter.

Bedömargruppen anser att högskolorna tillsammans med företagen bör finna fungerande former även för en mer strategisk samverkan.

Samverkan med andra högskolor

Samtidigt som högskolorna är varandras konkurrenter beträffande studenter
måste de finna samarbetsformer inom flera områden av resursskäl och för
kvalitetssäkring. Bedömargruppen har i de tidigare avsnitten rekommenderat högskolorna till ökat samarbete om pedagogisk utveckling, forskningsanknytning, kvalitetssäkring av kursnivåer, för samordning av kursutbud och
om lärar- och laborationsresurser.
Alltsedan starten av högskoleingenjörsutbildningen 1988 finns ett samarbetsorgan, Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildning, där samtliga högskolor är representerade och som regelbundet träffas två gånger om
året för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma problem och utvecklingsmöjligheter. Bedömargruppen ser positivt på att detta forum fortsätter sin verksamhet.
Samverkan sker dessutom vanligen genom personliga kontakter, vilket är
bra, men dessa bör kompletteras med mer organiserade individoberoende former. Sådan samverkan förekommer idag på vissa håll och inom vissa områden,
men mycket sparsamt. I sydöstra Sverige samarbetar Högskolan i Kalmar,
Växjö universitet och Blekinge tekniska högskola med syfte att öka högskolornas profilering och att få ett bättre utbyte av studenter och lärare. Det har
bland annat resulterat i en överflyttning av biotekniken från Växjö till Kalmar
och av vissa språk från Kalmar till Växjö. Inom kemiteknik och byggteknik
finns inom respektive område sedan länge väl upparbetade nätverk mellan
lärarna med konferenser, där jämförelser görs mellan olika utbildningar och
erfarenheter byts. I ett samarbete mellan flera högskolor i västra Sverige kartläggs möjligheterna att upprätta samarbetande expertgrupper inom flera tekniska områden. Målsättningen är att säkra undervisningens nivå inom en rad
specialområden med förhållandevis få studerande på flera institutioner.
Utvecklingen av den nya tekniken för distansutbildning möjliggör ett ökat
samarbete mellan högskolorna om kursutbudet inom ett program. Bedömargruppen har inte funnit att denna möjlighet nyttjas i särskilt stor omfattning.
För högskolor med flera campus skulle en nätbaserad undervisning också
kunna användas i betydligt större utsträckning än vad som idag sker för att
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göra större delar av högskolans kursutbud tillgängligt för studenterna på de
olika orterna.

Högskolorna bör i större utsträckning än vad som nu sker finna former för samverkan med andra högskolor i landet.

Samverkan med gymnasieskolor

Högskolornas samverkan med gymnasieskolorna i den omgivande regionen
varierar stort. Det finns flera goda exempel i form av att elever och lärare
bjuds in till studiebesök, föreläsningar och laborationer och olika former av
sommar-/forskarskolor för elever från högstadiet och gymnasiet. Högskolan i
Jönköping har startat ett omfattande nätverk med samtliga 17 gymnasieskolor i Jönköpings län, och vid Linköpings universitet finns ett särskilt projekt
kallat LiTH-gym som genom många aktiviteter har en stor kontaktyta mot
gymnasiet. Det finns emellertid många högskolor som i stort sett saknar dessa
kontakter.
Samverkan mellan högskolorna och gymnasierna ger många positiva effekter. Gymnasiets lärare kan få möjlighet till kompetensutveckling, elevernas
intresse för högskolestudier stimuleras och programledning och lärare inom
högskolan kan få bättre information om ändringar och nyheter i gymnasiets
undervisning med möjlighet att påverka den mot högskolans önskemål.

Bedömargruppen rekommenderar högskolornas ledningar och lärare att arbeta
aktivt för att vidareutveckla formerna för samarbetet med gymnasiet.

Internationella kontakter
Betydelsen av internationella kontakter för en högskola är väl känd. Inom
forskningen och forskarutbildningen är ett internationellt samarbete nödvändigt för att upprätthålla god kvalitet. Inom grundutbildningen är lärar- och
studentutbyten vanligast, för vilka former finns väl utvecklade bland annat
genom EU-projekt som ERASMUS/SOKRATES och COMETT. Bilaterala
avtal om utbyte är också mycket förekommande. Inom högskoleingenjörsutbildningarna har emellertid ingen tradition skapats för internationella kontakter. Orsaken kanske delvis går att söka i att sätten att organisera detta slag
av utbildning varierar alltför mycket för att det skall vara möjligt att finna
jämbördiga partner.
Organiserat internationellt utbyte med större omfattning finns endast
inom ett fåtal utbildningar. Vid Högskolan i Halmstad finns ett program
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inom byggnadsteknik, Internationell produktion och projektledning, 160
poäng, med 60 poängs studier utomlands och där utländska studenter tas
emot i samma omfattning. Högskolan i Skövde bedriver magisterutbildning
i samarbete med engelska universitet och vid andra högskolor finns program
inom vilka en eller flera studenter läser sista året eller delar av det utomlands,
men inkommande studenter i motsvarande omfattning saknas. Bedömargruppen har inte sett exempel på organiserat studentutbyte med våra nordiska grannländer.
Orsaken till att studentutbyte förekommer så sällan uppges vara att det är
tidskrävande för lärarna. Inom vissa program är studenternas intresse för att
ha undervisning på engelska lågt, och studentutbytesverksamhet kan även
innebära ett ekonomiskt bortfall om antalet utresande studenter är större än
inresande.
Till magisterprogrammen finns exempel på internationell rekrytering av
studenter, bland annat till Maskinteknikprogrammet vid Högskolan Dalarna,
till vilket studenter kommer främst från Asien, och till ett program i solenergi, European Solar Engineering School vid samma högskola. Undervisning
på engelska förekommer inom vissa kurser, främst orsakat av att läraren är
engelskspråkig. Vid Rymdingenjörsprogrammet vid Umeå universitet, förlagt till Kiruna, ges många kurser på engelska med ett stort antal utländska
gästföreläsare.
Det svenska näringslivet blir alltmer internationellt, och undersökningar
har visat att också högskoleingenjörerna måste vara förberedda för att arbeta
med och i andra länder. Erfarenheter av utlandsvistelse i arbets- eller studiemiljö och goda kunskaper i engelska är därför viktiga för den utexaminerade
högskoleingenjören. För att utveckla det internationella utbytet krävs dels en
fungerande organisation vid lärosätet, dels goda förebilder bland lärare men
även bland äldre studenter med egen utbyteserfarenhet.

Bedömargruppen konstaterar att internationalisering inom högskoleingenjörsutbildningen ännu inte är ett utvecklat område. Intresset finns bland vissa studenter,
och högskolorna bör bättre utnyttja denna utvecklingspotential.

Examination och genomströmning
Högskoleingenjörsexamen är den klart dominerande examensformen. En
del lärosäten utfärdar en hög andel, cirka hälften eller mer, teknologie kandidat-/magisterexamina. Hit hör Blekinge tekniska högskola, Högskolan i
Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad,
Högskolan i Skövde, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla samt Högskolan i
Jönköping.
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Uppgifter om prestationsgrad och examinationsgrad har samlats in från
varje program för perioden 1997/98 till 2000/01. Inga säkra trender kan
utläsas mellan program och lärosäten då dels tidsperioden på fyra år är relativt kort, dels underlaget för många program bygger på ett begränsat antal
studenter.
Den övergripande bilden för samtliga utbildningar är att prestationsgraden,
definierad som antal helårsprestationer/helårsstudenter, varierar mellan 0,7
och 0,9 med ett medelvärde omkring 0,8 vilket får betecknas som gott eller
mycket gott.
En redovisning av examinationen har gjorts utifrån lärosätenas uppgifter
om andel av registrerade 1996 som tagit examen 2001. Resultatet visas i diagrammet nedan. Av de studenter som registrerar sig slutför i genomsnitt cirka
40 procent sina studier med en examen som högskoleingenjör, teknologie
kandidat eller teknologie magister. Största avvikelsen har Blekinge tekniska
högskola, där endast cirka 17 procent tog examen, och Högskolan i Halmstad
där cirka 64 procent slutförde studierna med en examen.

3

2

1

Andel (%) av registrerade 1996 med examen 2001.
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Examinationsgraden visar en viss skillnad mellan teknikområdena. Se diagram. Elektro- kemi- och maskinteknik visar en examinationsgrad mellan
45 och 50 procent, medan bygg- och datateknik har en något lägre examinationsgrad, cirka 35 procent. Dessa uppgifter baseras på förhållandet mellan antalet utfärdade examina (högskoleingenjör och teknologie kandidat) år
2001 och helårsstudenter i årskurs 1 år 1997.
Examinationsgrad (%), teknikområden (examina 01/HÅS åk 1 1997)

Tidigare studier visar resultat i samma riktning. Lars Brandell och Anders
Rohdin17 har undersökt examinationen för nybörjare från hösten 1989 (cirka
3 000) till hösten 2000 (cirka 7 000). Efter fem år har 40 procent av kvinnorna och 33 procent av männen tagit ut examen, och efter sex år har 47 procent av kvinnorna och 40 procent av männen tagit ut examen.
Inom KTH har en undersökning gjorts våren 2002 av antagna hösten 1996
(828 st), hösten 1997 (1 006 st.) och hösten 1998 (945 st.). Andelen av dessa
som tagit ut examen eller som hade mer än 110 poäng var 45 procent.
Thomas Furusten18 har gjort en enkätstudie bland över 12 000 studenter
som påbörjade högskoleingenjörsutbildningen hösten 1993 och hösten 1996.
Examinationsgraden var i genomsnitt 46 procent, men varierade mellan olika
teknikområden: Bygg 53, Data 35, Elektro 42, Maskin 52, Kemi 55 och öv-

17. Lars Brandell och Anders Rohdin: Examination och genomströmning i den tekniska
utbildningen, juni-02.
18. Tekniskt sett. Högskoleingenjörer – kartläggning och enkätstudie Högskoleverkets
rapportserie 2002:27 R.
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riga 48 procent. Examinationsgraden inom byggteknik var i denna studie betydligt högre och inom elektroteknik något lägre än ovan redovisade data.
En låg examinationsgrad är emellertid inte unik för högskoleingenjörsutbildningarna. Examensfrekvensen för alla högskoleutbildningar sammantaget
har de senaste fem åren legat nära 50 procent. För kvinnor är examensfrekvensen ett par procentenheter över 50, för män ett par procentenheter under19.
Studenter på yrkesexamensprogram avlägger dock i högre grad examen.
Högskoleverket har i en studie 20 av studenter, som var 24 år eller yngre när
de började sin utbildning på ett yrkesprogram, visat att andelen som avlägger
examen inom denna grupp i genomsnitt är 84 procent. Inom ingenjörsprogrammen var i denna studie examinationsgraden 62 procent.
Att så få studenter fullföljer sina studier till examen har flera orsaker.
Högskolorna saknar incitament eftersom medelstilldelningssystemet endast
premierar poängproduktion och antal registrerade studenter men inte antalet
uttagna examina. Studenterna ser det inte som viktigt eftersom de ändå får
arbete, ofta på grund av goda kontakter i samband med genomförandet av
examensarbetet.
Matematiken har ansetts vara en av orsakerna till avhopp och detta och
exempel på åtgärder som högskolorna vidtagit behandlas i ett särskilt avsnitt.
Bedömargruppen har fått uppfattningen att åsikterna om att matematikens
betydelse för avhoppen varierar mellan lärosätena. Andra utbildningsmoment
som anses vara hinder för att fullfölja examen är mekanikkurser, examensarbetet och praktiken.
Högskolorna har dock alltmer uppmärksammat problemet och vidtar olika
åtgärder. Vid många högskolor görs noggranna uppföljningar av de studenter
som inte tagit ut examen och uppsamlingsheat anordnas där viss hjälp erbjuds
för inlärning av i detta sammanhang särskilt utsatta kurser. Vissa högskolor
har också skapat ”morötter” för att öka examensbenägenheten. Ett exempel
är Högskolan i Halmstad, där årliga utställningar av examensarbeten under
namnet UTEXPO genomförs. Vid UTEXPO 2001 visades 130 projekt upp.
Den gemensamma presentationen av examensarbetena och förberedelserna av
dessa skapar ett grupptryck att göra sitt examensarbete klart.
Att skapa ”morötter” i olika former är ett bra sätt att stimulera studenterna
att klara av de sista poängen som krävs för examen. De kommande arbetsgivarna kan också bidra till detta till exempel genom att utlova en högre lön då
studenten klarat examen.

19. Universitet & högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2002.
20. Stig Forneng: Studieresultat och bakgrund. Högskoleverket 2002.
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Bedömargruppen ser positivt på att högskolorna i så hög grad uppmärksammat
den låga examinationsgraden och ser gärna att flera av de goda initiativen till åtgärder sprids vidare mellan högskolorna. Näringslivet har också ett ansvar att
högre värdera en uttagen examen vid anställning.

Övergångsmöjligheter till andra högre examina
Efter en högskoleingenjörsexamen skall det vara möjligt, liksom efter alla
andra högskoleutbildningar, för studenterna att läsa vidare till högre examen. För de studenter som vill fortsätta inom den akademiska världen eller
med forsknings- och utvecklingsarbete i industrin finns goda möjligheter att
komplettera högskoleingenjörexamen till en teknologie kandidatexamen och
därefter fortsätta att läsa ett magisterprogram med djup.
För de studenter som vill ha en högre ingenjörsexamen skall smidiga vägar
finnas till fortsatta studier till civilingenjörsexamen. Förutsättningarna och
möjligheterna för detta varierar mellan lärosätena.
Vid högskolor som inte har egen civilingenjörsutbildning finns ibland avtal
där denna möjlighet erbjuds vid högskolor som bedriver civilingenjörsutbildning. De extra kurser som krävs för att komma upp till nivån motsvarande
tre år på civilingenjörsutbildningen varierar mellan 20 och 40 poäng. Organiserade former för övergångar är dock vanligast inom de lärosäten där båda
utbildningarna finns.
Vid Chalmers Lindholmen finns en civilingenjörsförberedande inriktning
på maskin som inte kräver några kompletterande studier för att komma in på
det fjärde årets civilingenjörsutbildning. Vid Lunds universitet kan studenten
efter genomgången högskoleingenjörsutbildning om 80/120 poäng söka så
kallad avkortad civilingenjörsutbildning där studenten utan platsgaranti kan
läsa vidare med 140/100 poäng för att kunna få en civilingenjörsexamen. Vid
Uppsala universitet kan byggstudenterna få en civilingenjörsexamen efter två
och ett halvt års kompletterande studier på KTH, medan maskinstudenterna
har motsvarande möjlighet efter två år i Linköping.
Erfarenheten av de högskoleingenjörer som går över till en civilingenjörsutbildning efter det tredje året är att de väl klarar sina studier eller till och
med är mer framgångsrika i sina studier än de som började direkt med en
civilingenjörsutbildning. Det är därför av stor betydelse att högskoleingenjörsutbildningen inte framstår som en återvändsgränd för fortsatta studier.
Övergången mellan de båda utbildningarna bör i möjligaste mån förenklas,
och information om möjligheterna till övergång mellan utbildningarna bör
tydliggöras bättre av lärosätet.
Tydliga övergångar kan vara ett sätt att rekrytera de studenter som känner
en tveksamhet till att från början välja en lång högskoleutbildning. En tydlig och smidig övergång är även ett sätt att rekrytera de högskoleingenjörs-
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studenter som har intresse och fallenhet för att gå vidare med en fördjupad
ingenjörsutbildning.

Det bör finnas tydlig information till studenterna om möjligheterna att studera
vidare till högre examen.

99

Programkarakteristik
Byggnadsteknik
Allmänt

Högskoleingenjörsutbildning i byggnadsteknik ges vid 17 lärosäten och
fördelat på 21 program. Härtill kommer högskoleingenjörsutbildning i angränsande program såsom Berg- och anläggningsteknik, Affärsutveckling,
Geomatik, Lantmäteri och Skog.
Utvärderingen visar, med några få undantag, att programmen i byggnadsteknik håller god kvalitet och har ett innehåll och en struktur som väl motsvarar förväntningarna på utbildningen, också i ett internationellt perspektiv,
samt ger en tillräckligt god grund i matematik.
Rekryteringen till byggnadstekniska program har under de senaste åren
varit god och således gått emot den trend till minskning som kunnat noteras
för en del andra program. Några program har nära nog fördubblat antalet
registrerade nybörjare, i något fall kanske med hjälp av byte till mer lockande
programnamn som dock inte alltid har täckning i det faktiska programinnehållet. Vid ett par lärosäten är situationen dock kritisk eftersom programmen i fråga uppvisade enbart sju till åtta registrerade nybörjare höstterminen
2002.
Högskoleingenjörsexamen kan tas ut på samtliga program. Ungefär tre
fjärdedelar av programmen erbjuder också teknologie kandidatexamen. Vid
några lärosäten är utbildningarna till högskoleingenjör respektive teknologie
kandidat identiska, och studenten tar då ofta ut dubbla examina. Även om
samordningsvinster här står att uppnå är det viktigt att högskoleingenjörsoch kandidatutbildningarna följer olika spår och har var sin karaktär.
Magisterprogram i byggnadsteknik erbjuds ännu så länge bara vid ett par
lärosäten, men planeras starta hösten 2003 vid en handfull lärosäten, antingen som djup- eller breddmagister.
Utbildningens innehåll

En byggnadsingenjör kan komma att arbeta i själva produktionen vid entreprenadföretag, i konstruktions- eller arkitektledet hos konsultföretag, vid
statliga verk såsom Vägverket och Banverket samt vid kommuner och landsting. Det är därför viktigt att utbildningen ger tillräcklig bredd för dessa olika
möjliga arbetsuppgifter.
På en naturvetenskaplig grund, åtminstone bestående av 10 poäng matematik, bör utbildningen innehålla en kärna av grundläggande byggtekniska
kurser inom byggmateriallära och byggnadsfysik, hållfasthetslära, byggnadsmekanik, byggteknik, geoteknik och konstruktionsteknik omfattande cirka
25–35 poäng. Härtill kommer byggtekniskt breddande områden såsom pro-
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duktionsteknik, samhälls- och byggnadsplanering samt anläggningsteknik
(väg- och VA-teknik) omfattande 10–25 poäng. Ovanpå denna bas bör fördjupning följa till en omfattning av 20–30 poäng och med ett innehåll som
beror på programmet och den valda inriktningen, gärna med valbarhet till
viss del. Åtminstone någon av dessa kurser bör ligga på C-nivå.
En ingenjör behöver också kunskaper som ger tillräcklig teknisk bredd
samt tillräckliga kunskaper inom bland annat ekonomi, organisation, språk
och miljö. Dessa teknik- och ingenjörsstödjande ämnen bör åtminstone omfatta 15–25 poäng, där de ingenjörsstödjande ämnena utgör minst 10 poäng.
Examensarbetet bör omfatta minst 10 poäng och ligga på C-nivå, det vill
säga innehålla delar av utveckling och analys.
Förkunskapskraven för programmen i byggnadsteknik utgörs i de flesta
fall av gymnasiets kurser i matematik D, fysik B och kemi A. Några program
har matematik C som behörighetskrav. Detta lägre förkunskapskrav hanteras på olika sätt i olika program, till exempel genom förberedande kurser i
matematik sommaren före och sommaren efter åk 1 eller genom en till 140
poäng förlängd utbildning. Det finns dock program som inom de 120 poängen höjer studentens matematikkunskaper till gymnasieskolans nivå D,
samt fysik och kemi till respektive nivåerna B och A, men som härutöver inte
kräver någon matematik på högskolenivå. Detta är ytterst allvarligt, och det
kan starkt ifrågasättas om studenten på ett sådant program uppfyller kraven
för ingenjörsexamen.
Huvuddelen av byggteknikprogrammen innehåller minst 10 poäng matematik, några 10–15 poäng. Några matematikkurser inleder med cirka 3
poäng repetition av gymnasiematematiken, varför omfattningen av den reella
högskolematematiken kan ligga kring bara 7 poäng. Ett av programmen, med
antagningskravet matematik D, innehåller totalt enbart 5 poäng matematik.
Här får studenten inte de nödvändiga matematiska verktygen som behövs i
de olika teknikkurserna.
Utöver matematik förekommer andra grundläggande naturvetenskapliga
kurser (fysik och/eller kemi) i mindre än en handfull byggteknikprogram.
Kurser i fysik är således ovanliga, vilket är desto allvarligare med tanke på det
i gymnasieskolan kraftigt minskade stoffet i fysik. I allmänhet ingår dock i
blocket av byggnadstekniska kärnämnen en kurs i byggnadsfysik omfattande
bland annat fukt- och värmetransport. Dessutom behandlas mekanikens
grunder, främst statiken, i kurser i byggnadsmekanik.
Obligatoriska byggtekniska ämnen ingår med mellan 55 och 70 poäng.
Härtill kommer ofta också ett antal valbara byggtekniska kurser. De flesta
program möter också upp kravet på tillräcklig bredd enligt diskussionen
ovan (utan att därför förlora i djup och profil). Utvärderingen visar dock att
några program i sin uppläggning är alltför smala och kan ha slagsida mot till
exempel konstruktion, varvid (åtminstone orienterande) kurser i samhällsoch byggnadsplanering, geologi, geoteknik och anläggningsteknik med flera
saknas.
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Några byggteknikprogram med nya inriktningar har tillkommit under senare år. Hit hör program med inriktningar mot arkitektur/byggnadsutformning, som har ett större inslag av byggnadsplanering och utformning och
mindre av till exempel konstruktion och anläggningsteknik. Hit hör också
programmet Affärsutveckling och entreprenörskap, som har byggnadsteknisk
inriktning men med ett stort inslag av bland annat beteendevetenskap, ekonomi och marknadsföring. Från det ovan diskuterade byggteknikmönstret
avviker naturligtvis programgruppen Geomatik och Lantmäteri. Dessa program domineras med rätta av olika lantmäteriämnen såsom geodesi, kartografi, fjärranalys, GIS (geografiska informationssystem), juridik etc. Innehåll
och struktur för dessa program motsvarar väl de förväntningar som finns.
Utvärderingen visar att inslaget av ingenjörsstödjande ämnen är alltför
svagt på några program. Enligt högskoleförordningen skall den färdige högskoleingenjören ha färdigheter att
”handha produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors
förutsättningar och behov och till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi”.

I detta avseende är således en del program alltför snäva.
För att bland annat locka fler sökande har några byggteknikprogram lagt
till ord som design och arkitektur i sina programnamn. I några fall har detta
gjorts utan att programinnehållet väsentligen ändrats, och bara ett par enstaka kurser har bytts ut, vilket får sägas vara falsk marknadsföring. Helt nya
och genomarbetade program med denna inriktning har dock också tagits
fram.
Undervisningsformer och examination

Utvärderingen visar vidare att undervisnings- och examinationsformer överlag är mycket traditionella. Traditionella katedrala föreläsningar är vanliga.
Övnings- och inlämningsuppgifter förekommer visserligen, men fokuseringen på skriftlig tentamen vid kursens slut överskuggar alltför många kurser.
Det finns en konservativ inställning hos många lärare att inlämnings- och
projektuppgifter är omöjliga att nivågradera och att betyg enbart kan baseras
på en traditionell skriftlig tentamen. Vid flera lärosäten efterlyser också studenterna sådan bedömning av inlämningsuppgifter.
Många kurser uppges innefatta projektarbete, men många gånger är det
bara fråga om vanliga inlämnings- och övningsuppgifter. Verkliga projektarbeten förekommer dock på några program där studenterna får arbeta med
”skarpa” projekt i grupper om fyra-fem personer med projektmöten, dokumentationskrav, seminarier etc. och där projektet omfattar åtminstone 3
poäng av en 5-poängskurs. Särskilt i tillämpade ämnen är denna undervisningsform av stort värde, dels för att den är studentaktiv, dels för att den
förbereder för livet utanför skolan.
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Några lärosäten saknar lämpliga lokaler för laborationer i olika ämnen.
Det finns också en tendens till att, av besparingsskäl, helt slopa laborationer,
också i kurser där materialkännedom och hållfasthetsprovning bör utgöra ett
väsentligt inslag. Att ta till sig kunskap genom försök på laboratoriet är i tilllämpliga ämnen ett ovärderligt komplement till de teoretiska studierna.
I examensarbetet skall studenten tillämpa och fördjupa de under studietiden förvärvade kunskaperna. Ett examensarbete skall inte bara vara av
karaktären att lösa en uppgift utan också innehålla moment av utveckling.
Det skall ge en beskrivning av kunskapsläget för det aktuella problemet och
således innehålla en litteratursammanställning. Inte minst skall en analys av
framkomna resultat göras. Detta kräver att examensarbetet utförs åtminstone
på C-nivå och omfattar minst 10 poäng. Förutom skriftlig redovisning i form
av en rapport bör muntlig redovisning med opposition vara ett krav. Det är
viktigt att kvalitetssäkra examensarbetena bland annat genom att handledaren på programmet ser till att de akademiska kraven uppfylls så att det inte
bara blir att lösa en uppgift åt industrin.
De flesta byggprogram avslutas också med ett examensarbete på C-nivå
omfattande 10 poäng eller mer. Emellertid förekommer också examensarbeten på B-nivå och i ett program t.o.m. på A-nivå. Utvärderingen visar att
nivån på examensarbetena är mycket skiftande, också inom ett och samma
program. Många lärosäten har anvisningar för examensarbetets genomförande samt rutiner för hur det skall handledas. Utöver skriftlig redovisning
finns ofta, men inte på alla program, krav på muntlig redovisning med opposition.
Lärare och studenter

En genomgående trend vid alla lärosäten är att studenterna är nöjda med sina
lärare och att kontakten mellan lärare och studenter är mycket god. Lärarna
är kunniga inom sina ämnesområden och har lång erfarenhet, ofta med en
bakgrund från tekniskt gymnasium eller från industrin. Utvärderingen visar
dock att miljöerna många gånger är små och sårbara och att lärarna har en
tung arbetsbörda. Denna har ökat under senare år, bland annat på grund
av besparingar på en del program. Det är genomgående så att lärarna är så
upptagna med det dagliga undervisandet att de inte anser sig ha tid med
kompetensutveckling. På många lärosäten är vidare forskningsanknytningen
svag och det finns få eller inga disputerade lärare på programmen. Lärarnas
medelålder är ofta hög, och ledningen upplever att det är svårt att rekrytera
kompetenta lärare.
Studenterna är överlag mycket nöjda med sin utbildning, men kritik förekommer bland annat mot föråldrade undervisningsmetoder.
Lärosätenas liksom studenternas kontakter med omvärlden varierar.
Många program saknar branschråd där representanter för näringslivet kan
ge sin syn på utbildningen. Några högskolor har ett väl utvecklat system med
s.k. fadderverksamhet, där studenterna under en del av eller hela utbildningen
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knyts till ett företag. Med få undantag är internationaliseringen svag eller helt
obefintlig. Högskolorna saknar såväl utländska utbyteshögskolor som program för lärar- och studentutbyte.
Lokaler och utrustning

Ingenjörsutbildningarna i Sverige förfogar genomgående över moderna och
ändamålsenliga lokaler. Bristen på laboratorier på en del håll har berörts ovan.
Tillgången på och uppgraderingen av datorer är i allmänhet god. På sina håll
efterlyser studenterna en bättre tillgång på grupprum och andra arbetsplatser.
God tillgång på sådana lokaler är viktig då studenterna bör uppmuntras att
vara självaktiva, enskilt och i grupp, under kursernas hela förlopp.
Framtida utveckling

Inom byggsektorn förestår stora pensionsavgångar inom de närmaste åren.
Oavsett byggkonjunkturen, som alltid går lite upp och ned, behövs inom en
tioårsperiod nyanställas omkring 10 000 tekniker, högskole- och civilingenjörer med byggnadsteknisk inriktning. Med nuvarande efterfrågan från studenterna är det tveksamt om detta kan åstadkommas. Ansträngningar görs
såväl från ingenjörshögskolornas byggprogram som från branschen, främst
genom Sveriges Byggindustrier, att intressera gymnasister för byggsektorn
med dess mångskiftande arbetsuppgifter.

Datateknik
Allmänt

Till datateknikområdet hänförs de utbildningar som i dagligt tal går under
benämningar med begreppen data, informationsteknologi (IT), programvaruteknik och medieteknik. Dessutom finns närliggande utbildningar inom
grafisk teknik, affärssystem och geografiska informationssystem. Mot teknikområdet elektroteknik är gränsen mer flytande, och för dessa program måste
kursinnehållet visa till vilket område de hör. Högskoleingenjörsprogram inom
datateknik finns vid alla lärosäten utom vid Uppsala universitet och SLU. Totalt är det drygt 40 olika program som kan räknas till området.
Datateknikområdet var ett av de ursprungliga områden där program enligt regeringens regler kunde inrättas i början av 90-talet, men har sedan utvecklats kraftigt med en stor mängd nya utbildningar med olika, ofta lokala,
inriktningar. Exempel på sådana nya inriktningar är mot Internet/www, medieteknik och grafisk teknik. Många nya program och inriktningar skapades
under de goda IT-åren för att hänga med trenden och fånga upp den stora
kull studenter som ville läsa data. Idag med nedgången inom området ser
bedömargruppen att många utbildningar kom till utan tillräckliga resurser
med avseende på personal och ekonomi, och många lärosäten måste nu se
över sina program och slå samman dem. En trend som bedömarna ser positivt
på är att den vildvuxna floran av olika program och inriktningar övergår i ett
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färre antal program och i form av mycket mer långlivade program med vedertagna benämningar på programmet och examen. På de flesta lärosäten har
studenterna möjlighet att läsa vidare till antingen civilingenjör eller genom
ämnesfördjupning till teknologie magisterexamen.
Ingenjörsinriktningar

Programmen inom teknikområdet datateknik kan grupperas i tre huvudinriktningar, där tre olika slags ingenjörer utbildas:
Dataingenjörer från program vanligen benämnda Datateknik, Dataingenjör eller Datorsystemteknik (eng. Computer Engineering).
Programvaruingenjörer från program vanligen benämnda Programvaruteknik eller Datavetenskap. Även program benämnda Datateknik är i vissa
fall mer renodlade programvaruutbildningar (eng. Software Engineering/
Computer Science).
Medieingenjörer från program benämnda Medieteknik eller Grafisk teknik
(eng. Media Technology).
I ACM/IEEE:s arbete med datautbildningar, computing curricula 2001,
har datautbildningarna delats in i de fyra områdena computer science, computer
engineeering, software engineering och information systems. Denna indelning
svarar ganska väl mot den ovanstående klassificeringen. Här finns dessutom
det nya området medieteknik. Området information systems benämns i Sverige
informatik, ett samhällsvetenskapligt ämne, vilket inte är huvudämne i en
högskoleingenjörsexamen.
När är ett program ett högskoleingenjörsprogram?

Det är viktigt att kunna dra en gräns för när ett program inom dataområdet
skall anses vara en teknikutbildning och därmed kunna leda fram till en högskoleingenjörsexamen eller en teknologie kandidatexamen, eller när ett program mer skall ses som ett natur- eller samhällsvetenskapligt program med en
kandidatexamen med förledet filosofie. Det finns en gråzon där programmen
inom datateknik blir mer orienterade mot enbart programmering av datorer,
på själva tillämpningen (informationssystem, kommunikation och media,
IT-ekonomi) eller enbart på processen att ta fram programvara.
Bedömargruppens referensramar för högskoleingenjörsutbildningar och
för högskoleingenjörsexamen innefattar krav på en matematisk och naturvetenskaplig bas, ett djup i teknikämnet och teknik- och ingenjörsstödjande
ämnen. Bedömargruppen anser att ett program inom datateknikområdet, om
det skall uppfylla kraven för ett ingenjörsprogram, skall vara orienterat mot
ett sådant teknikområde där matematik och andra formella metoder är en väsentlig del. Programmet skall ge den tekniska förståelsen för hur olika system
fungerar och inte enbart för hur de utvecklas och används.
Bedömargruppen har funnit att många av de utvärderade programmen har ett innehåll och en nivå av mycket god kvalitet, även i ett internationellt perspektiv, men det finns också ett antal program som inte uppfyller
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de nämnda kraven. Vanligen innehåller dessa program mindre matematik än
vad referensramen anger. Ett sådant program kan ofta i sig vara av bra kvalitet,
men bedömargruppen anser att detta inte bör marknadsföras som en högskoleingenjörsutbildning och därför inte kunna ge högskoleingenjörsexamen.
Ett alternativ kan vara att ge kandidatexamen med teknologie eller filosofie
som förled. Den lokala examensordningen för en teknologie kandidatexamen
har dock på i stort sett alla högskolor kravet på ett biämne, där matematik
på 15–20 poäng är vanligt förekommande. Bedömargruppen stöder ett krav
på matematik när teknologie används som förled. De flesta av de program
som bedömargruppen inte anser är högskoleingenjörsprogram saknar emellertid denna omfattning av matematik. I dessa fall bör programmet ges annan
examensbenämning, som filosofie kandidat, eller annat förled som beskriver
området.
Utbildningens innehåll

Nedan karakteriseras programmens innehåll:
Dataingenjör. Dessa program karakteriseras av en integration av kurser inom
datavetenskap (eng. computer science) och elektroteknik/datorteknik (eng.
electrical engineering), i ungefär samma omfattning. Programmen skall ha
en gedigen bas i matematik med minst 15 poäng, och det är önskvärt med
breddande kurser inom naturvetenskap och andra teknikområden.
Kurser från elektroteknik skall täcka områden som introduktion till elektronik, digitalteknik och datorteknik, medan kurser från datavetenskap skall
täcka områden som omfattar programmering med ett eller flera programspråk
och metodik, till exempel objektorienterad metodik, datastrukturer och algoritmer samt operativsystem. I snittet mellan program- och maskinvaran
skall det erbjudas kurser som täcker realtidssystem, inbyggda system, nätverk
och kommunikation. Utöver dessa kärnkurser kan programmen, beroende
på högskolans förutsättningar, profileras åt olika håll, till exempel telekommunikation, automation eller medicinsk teknik.
Det är önskvärt att till exempel laborationer eller projektarbeten innehåller
moment där studenterna skall konstruera datorsystem med hänsyn tagen till
såväl datortekniska och som programvarutekniska aspekter.
Programvaruingenjör. Dessa program karakteriseras av kurser där den programvarumässiga aspekten av datorsystem kommer i fokus. Där skall finnas
kurser i programmering, för olika paradigmer, programspråk, metoder och
med användning av olika verktyg samt kurser i datastrukturer och algoritmer.
Dessutom ingår metodik och organisation för att driva programvaruprojekt.
Dessa program skall ha en matematisk och formell bas omfattande närmare
15 poäng. De matematiska och formella kurserna kan utöver den ”traditionella matematiken” företrädesvis ha med moment som diskret matematik,
logik, matematisk statistik och andra formella metoder för datavetenskap
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(formella språk, komplexitetsanalys). I slutet av utbildningen skall kunna erbjudas kurser i databaser, operativsystem, kompilatorkonstruktion, datasäkerhet, människa-datorinteraktion och inom andra profilområden på lärosätet.
En breddning skall ske genom att hårdvaran beskrivs från den digitaltekniska
nivån, och tekniska kurser i kommunikation och nätverk skall kunna läsas.
Som ingenjör skall programvaruingenjören även kunna arbeta inom andra
teknikområden, och det är därför önskvärt att programmen får kurser eller
moment, till exempel inom projekt där problem inom andra ingenjörsområden skall lösas.
Medieingenjör. Dessa program karakteriseras av kurser som omfattar teknik
för att framställa medieproduktioner, grafisk teknik, tryck- och pressteknik
samt teknik för bild, ljud och animering. Dessutom innehåller programmen
även produktion av media och de kan innehålla kurser för form, design och
kreativitet. Även dessa program skall vara baserade på matematik i en omfattning av närmare 15 poäng med ett innehåll som ger den formella grunden
för kurser i till exempel grafik, signalbehandling, modellering med mera. Det
skall även finnas en grund i programmering och datavetenskap och för den
tekniska basen för hårdvaran i form av kurser i datorteknik och kommunikation.
Observationer

En allmän observation för många program inom hela datateknikområdet är
att studenterna får en ganska snäv syn på programspråk och verktyg. En hel
utbildning kan vara baserad på C och C++, från första till tredje kursen, och
på magisternivån får studenterna lära sig ännu ett liknande språk, Java, och de
enda verktygen som används är till exempel Windows. Det saknas ofta kurser
i andra paradigmer och generella kurser om programspråk, hur de definieras
och kompileras till maskinkod.
De matematiska kurserna är ofta av den traditionella ”ingenjörssorten”
med analys och linjär algebra. För att även den datavetenskapliga delen skall
kunna baseras på en mer formell bas behövs kurser i till exempel diskret matematik och logik.
Det är viktigt att programmen ger studenterna träning i muntlig och skriftlig kommunikation, grupparbete och erfarenhet att arbeta projektmässigt.
Inom många program kan detta förbättras, så att alla studenter inför sin yrkeskarriär är tränade på att som ingenjör möta användarna till de datorsystem
som de utvecklar för att förstå användarnas krav och önskemål.
Benämningar på program, examina och ämnen

Bedömargruppen har vid en genomgång av alla program inom området noterat att de olika lärosätena använder olika benämningar på program och
examina fastän innehållet i stort är samma. Det finns ingen standard för dessa
benämningar, men lärosätena bör i större utsträckning följa den praxis som
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hittills har utvecklats och som används vid många lärosäten. Vid de äldre
högskolorna och universiteten har sålunda många benämningar under många
år använts för ämnen på grund- och forskarutbildningsnivåerna, examina och
professurer.
Ett annat problem är att benämningen på ämnet i examen inte överensstämmer med programmets benämning. Ett program i Datateknik bör inte
ge en examen i Elektroteknik eller ha elektroteknik som huvudämne. Även
den engelska översättningen bör stämma överens.
Bedömargruppen har funnit att studenterna vid många lärosäten, som har
sina egna benämningar på programmen, dels känner stolthet över att vara de
första som läser en sådan utbildning, dels känner oro för hur de efter examen
skall marknadsföra sin utbildning, så att näringslivet vet vad programmet
står för. Tyvärr måste konstateras att programmet ofta inte är så unikt som
marknadsföringen gjort gällande;det finns kanske 5–10 liknande program på
andra lärosäten med i stort samma innehåll, men med andra benämningar.
Lärare och studenter

Tillströmningen av studenter till de ingenjörsmässiga och tekniskt orienterade datautbildningarna har minskat drastiskt. Många lärosäten fyller inte
sina tillgängliga platser, vilket även innebär ekonomiska problem. Vid markandsföringen är det vid rekrytering av nya studenter viktigt att dessa program beskrivs som högskoleingenjörsprogram och att de därmed är baserade
på en hel del matematik och djupare tekniska kurser. Många studenter slutar
eller byter program eftersom de förväntat sig en utbildning om hur olika verktyg används och inte en utbildning som ger teknisk förståelse av datorer och
datateknik. Speciellt gäller detta för program inom medieteknik, som kan ha
lockat många i tron att programmet enbart har som mål att lära ut utformning av produktion för media.
Den snabba utvecklingen av program inom området och svårigheten att
under de goda IT-åren rekrytera lärare har medfört att flera lärosäten har
kompetensproblem inom framför allt det datavetenskapliga området. Det
finns ofta en etablerad grupp lärare som täcker kurserna mot elektronik och
hårdvaran. Inom det datavetenskapliga området behövs lärare som kan mer
än programmering och då vanligen endast i C++ och den objektorienterade
paradigmen. Många lärare på dessa kurser kommer från andra discipliner
eller direkt från grundutbildningen. En adjunkt inom området måste åtminstone ha nått upp till magisternivån inom ämnet. Bedömargruppen ser
dessutom på många lärosäten ett behov av fler forskarutbildade lärare. Det
finns dessutom ett behov av att öka andelen lärare med branschvana och att
i programmen ha fler moment med företrädare från industrin, till exempel
som gästföreläsare.
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Lokaler och utrustning

Vid lärosätesbesöken har bedömargruppen kunnat konstatera att lokaler och
utrustning är av hög kvalitet. Tillgängligheten av datorer för studenterna är
i de allra flesta fall tillfredsställande, både på lärosätet och från studentbostäderna. Utskrifter på högskolan är ofta avgiftsbelagda, men det verkar inte
vara ett problem för studenterna. Vem som har ansvar för utrustningen kan
variera. Om ansvaret är centraliserat på högskolan kan det medföra längre
beslutsvägar och att servicen kan dröja när problem uppstår.
Framtida utveckling

I och med den starka datoriseringen av samhället kommer det även i fortsättningen att behövas en stor grupp ingenjörer för drift, underhåll och utveckling av datorsystemen. Den nya kommunikationen med Internet kommer att
innebära att nya tjänster utvecklas och att komplexiteten därmed ökar samt
att kraven på säkerhet bara blir större och större. Många olika yrkesroller
kommer att finnas och nya kommer till.
Nya typer av utbildningar som baseras på en stark datateknisk bas kommer
att krävas. Datatekniken kommer att kombineras med andra områden med
ett fortsatt behov av en stark ämnesmässig kunskap, som exempel data- och
bioteknik, datateknik och ekonomi samt datateknik och medicin. Datatekniken utvecklas idag också genom apparater baserade på inbyggda system och
kommunikation utvecklas, tillverkas och säljs. Många datatekniker behöver
därför i framtiden mer kunskap om design och produktionsteknik.

Elektroteknik
Allmänt

Högskoleingenjörsutbildning inom elektroteknik finns på samtliga lärosäten
med teknisk utbildning, utom vid Högskolan Kristianstad och vid SLU. Utvärderingen har visat att de allra flesta program, totalt nästan 40 stycken, är av
god kvalitet och med mycket gott tekniskt innehåll. De flesta av dessa program
har ett ”rent” elektrotekniskt innehåll om minst 60 poäng (ofta mer), men
i några fall har de ävenledes ett omfattande innehåll av datateknik(program
med övervägande datateknik tillförs dataområdet).
Rekryteringen till elektrotekniska program har överlag minskat de senaste
åren. De vanligaste programbenämningarna är ”elektroteknik” med vissa tilllägg, ”elektronik” med vissa tillägg eller ”data- och elektroteknik”. Internationellt sett torde en benämning av typen ”Elektroingenjör med inriktning
mot…” vara ett tydligt och oförväxlingsbart varumärke.
I dag är de allra flesta program treåriga och ger endera högskoleingenjörseller teknologie kandidatexamen. I några fall är skillnaden mellan examina
oklar för studenterna. Dubbla examina är vanliga. Många högskolor erbjuder
också magisterexamensprogram som påbyggnad (40–60 poäng). I vissa fall
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söker studenten direkt till ett magisterprogram, då vanligen om 160 poäng.
Magisterexamen ges både som ”djupmagister” och ”breddmagister”.
Inriktningarna inom elektroingenjörsprogrammen är flera och valmöjligheterna ännu fler. De vanligaste inriktningarna är elektronik, telekommunikation, datateknik och elkraft. Mindre vanliga är inriktningarna mot
exempelvis medicinsk teknik och reglerteknik. Valfrihet ger dock många
kombinationsmöjligheter mellan de olika inriktningarna.
Helt dominerande benämning på huvudämnet i examen är ”elektroteknik”. I något enstaka fall används någon inriktning, i ett fall ”teknik”.
Den minskande rekryteringen och den svårighet med ekonomin som den
innebär, leder till frågan om det är försvarbart att elektroteknisk utbildning
finns kvar på alla lärosäten.
Utbildningens innehåll

Det är en mycket bred och varierande arbetsmarknad som möter den examinerade elektroingenjören. Detta speglas också i de många inriktningarna i
utbildningen.
Alla program kräver förkunskaperna matematik D och de allra flesta fysik
B och kemi A från gymnasiet. Dessa krav är viktiga för kvaliteten i utbildningens genomförande.
Matematikinnehållet varierar enligt utbildningsplanerna mellan 10 och 25
poäng, vanligast 15–20 poäng. När matematikinnehållet är 10 poäng ”rena
mattekurser” finns normalt ytterligare matematikinslag i teknikämnena,
främst i signalteorikurser och kurser i reglerteknik. För teknologie kandidatexamen är matematikkravet normalt minst 20 poäng.
Alla program innehåller också grundläggande datalogi eller motsvarande.
Det finns på vissa högskolor olika slag av introduktionskurser från 2 upp till
15 poäng med brett grundläggande innehåll. De flesta av dessa är uppskattade av studenterna. På samtliga program finns ekonomikurser (företagsekonomi, industriell ekonomi m.fl.) som obligatorium eller som tillval. Däremot
saknar enligt redovisningarna cirka hälften av programmen miljökurser.
Fysik finns i några få program som obligatoriskt ämne, medan ämnen som
mekanik och hållfasthetslära helt saknas eller möjligen ingår som avsnitt i
tillämpade teknikkurser.
Det examensgrundande huvudämnet elektroteknik finns med minst 60
poäng (inklusive examensarbete) i samtliga program. (I vissa fall är det summan av elektroteknik och datateknik.)
Kurser som arbetsmiljö, etik, projektledning med flera som ansluter till
den yrkesverksamme elektroingenjörens vardag är sällsynta. Dessa bör kunna
ingå i projekt eller i annat fall ges som separata kurser.
Förutom examensarbetet om minst 10 poäng bör ytterligare någon fördjupningskurs ges på C-nivå. Samtliga kandidatprogram innehåller minst
20 poäng på C-nivå.
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Examinationen är på de flesta håll traditionell och skriftliga tentamina dominerar. Pedagogiskt utvecklingsarbete och samverkan mellan lärare på olika
lärosäten kan säkert förändra examinationen mot nya former.
Examensarbetena är av skiftande kvalitet och här är en kvalitetshöjning
önskvärd. Det tekniska innehållet är många gånger bra, vilket intygas av
arbetslivet, men det brister i till exempel litteraturhänvisningar och ”allmän
vetenskaplighet”. Kurser i vetenskapsmetodik (motsvarande) förekommer
sällan i utbildningarna. Samverkan, till exempel genom peer review, rekommenderas.
Lärare och studenter

Svensk elektroingenjörsutbildning bygger på lång tradition, alltifrån civilingenjörs- till gymnasieingenjörsutbildning. Båda traditionerna återfinns i
högskoleingenjörsutbildningens utformning och genomförande. Lärare från
såväl akademi som näringsliv är nödvändiga för en yrkesutbildning som högskoleingenjörens. Båda lärarkategorierna är väl företrädda i de utbildningar
som utvärderats. Det borde borga för att studenterna får såväl forskningssom arbetslivsanknytning. Den senare kan också stärkas med inslag givna av
gästlärare liksom med studiebesök. Tyvärr visar det sig ofta att studenterna
saknar båda dessa dimensioner, speciellt gäller det forskningsanknytningen
som alltför ofta kommer in först på magisternivån.
Lärarnas åldersstruktur är på många håll oroande. Vissa lärosäten ser
problem med den framtida lärarrekryteringen, som måste ske ”underifrån”,
genom att locka till forskarutbildning men också genom att göra befattningarna så tilltalande, att personer med lång arbetslivserfarenhet kan rekryteras
till utbildningarna.
Studenterna är överlag mycket nöjda med sin utbildning och de lärare de
möter, framför allt med de senares ämneskunskaper. På många håll efterlyser
dock studenterna bättre pedagogik.
Undervisningen är ofta traditionell med föreläsningar och övningar/
laborationer. Fler och mer omfattande laborationer efterlyses ofta, vilket
kan vara en ekonomisk fråga. Studenterna efterlyser också fler och framför allt större projekt. Intrycket är att många projekt i dag endast är större
inlämningsuppgifter. Ett flertal av de studenter som kommer direkt från
gymnasieskolan saknar helt praktisk erfarenhet. Laborationer med ”verkliga
komponenter” är viktiga för dessa studenter. Här kan tillvaratagande av äldre
studenters erfarenheter också stärka utbildningen.
Lokaler och utrustning

Ingenjörsutbildningarna i Sverige har genomgående tillgång till mycket bra
lokaler, inkluderande laboratorier och datasalar. Uppgradering av datorer och
programvaror sker i allmänhet tillfredsställande, även om bättre service och
tillgänglighet ibland vore önskvärd. När det gäller laboratorieutrustning är
läget mer varierande. På flera håll är utrustningen ålderstigen och det saknas
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medel för såväl underhåll som nyinköp. Speciellt problem med underhåll
förorsakar lärarna mer arbete än nödvändigt och fler laboratorietekniker efterlyses. Lärosätenas alltmer försämrade ekonomi är ett hot mot kvaliteten i
utbildningarna.
Ökat samarbete mellan lärosätena borde kunna innebära bättre tillgång
till modern laboratorieutrustning, även om det skulle innebära resor för studenterna. Flera högskolor i södra och mellersta Sverige ligger ganska nära
varandra. Ett ökat samarbete skulle också kunna innebära att studenterna får
större valmöjligheter genom olika former av distansutbildning.
Framtida utveckling

Den kraftiga nedgången av rekryteringen till elektroingenjörsutbildningarna
de senaste åren oroar. Många undersökningar (AMS, näringslivet m.fl.) pekar
på en framtida god efterfrågan på elektroingenjörer, och delar av näringslivet
har reagerat på högskolornas signaler om rekryteringsproblem. De utbildningar som finns är av god kvalitet och utgör en bra bas för fortsatt utveckling.
Signaler från ungdomar/studenter om hur de ser på teknikutbildning måste
tas tillvara. Programmen måste göras attraktiva utan att kvaliteten äventyras.
Internationaliseringen måste öka. Den är nästan obefintlig idag på flera lärosätens ingenjörsutbildningar; detta i en tid då arbetsmarknaden blir alltmer
global. Rekrytering av utländska lärare kan bidra till ökad internationalisering.
När ungdomskullarna de närmaste åren blir större och fler ungdomar beräknas välja högskolestudier är det risk att elektroutbildningarna inte får ”sin
del” av ökningen om inte utbildningarna uppfattas som attraktiva.

Kemiteknik
Allmänt

Högskoleingenjörsutbildningar inom kemiteknik finns vid 14 lärosäten.
Granskningen har omfattat totalt 20 olika program. De 14 lärosätena finns
alla i Syd- och Mellansverige, där utbildningen i Borlänge (HDa) är den
nordligaste. Vid Mitthögskolan har ett program funnits i Sundsvall, men
eftersom inga studenter antogs höstterminen 2001 och höstterminen 2002
på grund av rekryteringssvårigheter finns detta program inte med i denna utvärdering. Vid åtta lärosäten finns ett kemiteknikprogram, vid de övriga sex
finns två. Där det finns två program förekommer ofta omfattande samläsning
mellan programmen de två första åren.
Utvärderingen visar att med ett par undantag håller de utvärderade programmen en bra kvalitet.
I stort sett alla program har sitt ursprung i det kemiteknikprogram som
fanns inom gymnasieskolan på samma ort och där T4 överfördes till högskolan mellan 1989 och 1993. Flertalet av dessa innehöll kurser i de grundläggande kemiämnena och allmän kemiteknik. Programmen har emellertid
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ändrat struktur och inriktning, i flera fall många gånger, under tiden fram
till nu. Förändringarna har styrts av olika faktorer där den viktigaste varit
möjligheten att rekrytera studenter. Tillgänglig lärarkompetens och förväntat
behov i näringslivet är andra viktiga faktorer. Markant är nya inriktningar
mot miljö- och bioteknikområdena. I de allra flesta fall har större strukturella
ändringar och start av nya program skett utan att föregås av någon kvalificerad utredning eller analys.
Behörigheter och examina

Den särskilda behörigheten för antagning till programmen är i de flesta fall
gymnasiets matematik D, fysik B och kemi A. Krav på att kemi B skall ingå
finns vid Högskolan i Halmstad och SLU, medan lägre krav, matematik C,
fysik B och kemi A, finns vid Högskolan i Jönköping. Då studenterna inom
det sistnämnda programmet och inte heller vid SLU:s program får några eller
mycket lite matematikkunskaper över matematik D når dessa inte de krav som
bedömargruppen ställer på en högskoleingenjörsutbildning.
Examensformen för programmen varierar. Vid hälften av lärosätena utexamineras endast högskoleingenjörer, medan samma program också leder
till en teknologie kandidatexamen vid de övriga. Orsakerna till att teknologie
kandidatexamen införts är mycket olika.
Magisterprogram finns vid Mälardalens högskola, 40 poäng och med två
inriktningar, vid Högskolan i Borås, 80 poäng också med två inriktningar
samt vid Växjö universitet, 40 poäng. Vid några andra högskolor är det möjligt att efter viss komplettering fortsätta till en teknologie magisterexamen.
Huvudämnet i kandidat-/magisterexamen är i allmänhet kemiteknik. Undantag är programmen vid Högskolan i Halmstad, som har miljöteknik som
huvudämne, och Växjö universitet där huvudämnet är process- och miljöteknik på magisterprogrammet. Vid Uppsala universitet anges huvudämnet
som teknik.
Programstruktur

Programmens struktur varierar mycket, men flertalet är ändå ganska konventionella till sin uppbyggnad. Sju av programmen har en kemiteknisk profil om
med det avses ett innehåll med en relativt stor andel allmänna kemitekniska
ämnen som kemisk apparatteknik, kemisk reaktionsteknik, kemisk teknologi, strömningslära, teknisk termodynamik och teknisk kemi. Fyra av programmen har en stark inriktning mot miljöområdet med få eller inga kurser i
allmän kemiteknik. För fyra andra program är inriktningen bioteknik, och ytterligare tre har en profilering mot analytisk kemi/ analyskemi. Det finns vidare
ett program med tyngdpunkten i den organiska kemin riktad mot läkemedel
och ett annat inriktat mot livsmedel.
Någon analys av programmens struktur i relation till näringslivets och övriga samhällets behov finns det få eller inga exempel på.
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Programmens innehåll av kurser i grundläggande kemi- och biologiämnen
varierar för flertalet av programmen mellan 30 och 65 poäng. Tre program
har mindre än 20 poäng i dessa grundläggande ämnen. För de program som
har en annan profil än den allmänt kemitekniska ingår profiltekniska kurser
i allmänhet med 25–30 poäng.
Matematiken (över gymnasiets D-nivå) omfattar för flertalet program mellan 10 och 20 poäng. Det finns tre program med färre poäng, varav ett helt
utan.
Teknikstödjande ämnen har omfattningen 5–15 poäng och utgörs av
ämnen som datorlära, hållfasthetslära, kvalitetsstyrning, materialteknik och
fysik. Ingenjörsstödjande ämnen i bland annat ekonomi, språk (engelska),
projektledning och presentationsteknik ingår som särskilda ämnen i ungefär
motsvarande omfattning. Inom några program finns ett större antal poäng för
valfria ämnen. Programmet Miljövetenskap vid Högskolan i Halmstad har ett
alltför svagt innehåll av teknik- och ingenjörsstödjande ämnen, vilket gör att
programmet inte bedömts vara ingenjörsmässigt.
Examensarbetet utförs på C-nivå vid alla lärosäten utom vid Växjö universitet, där det kan vara antingen på A- eller på C-nivå. På Livsmedelsingenjörsprogrammet vid SLU finns inget examensarbete. Istället utförs tre längre
projektarbeten på företag, ett i varje årskurs och alla på A-nivå. Examensarbeten som genomförs vid institutioner med forskning inom ett område, till
exempel i samband med ett magisterprogram, håller ofta en hög kvalitet.
Examensarbeten som genomförs ute på företag blir ofta alltför inriktade på
den specifika frågeställningen och saknar perspektivvidgande litteraturjämförelser eller alternativa angreppssätt.
Vid de universitet och högskolor där kemiteknikprogrammet är samordnat
med eller bedrivs nära längre högre utbildningar (KTH, Linköpings universitet och Uppsala universitet) är forskningsanknytningen god eller mycket
god. Vid högskolorna med magisterprogram finns forskningsmiljöer under
uppbyggnad. Större forskningsverksamhet nära programmen finns också eller
är under utveckling vid Karlstads universitet och Högskolan Dalarna.
Lärare

Lärarstrukturen varierar mellan olika lärosäten. Vid en del, särskilt där program med mer allmän kemiteknisk profil finns, har många lärare sin bakgrund i de tekniska gymnasierna, och där är också åldersstrukturen sådan att
en stor förnyelse väntar. Vid lärosäten med program inom miljö- och bioteknikområdena finns större spridning i ålder och bakgrund. Gemensamt är att
det finns en stor sårbarhet i lärarkåren särskilt vid högskolor där forskningen
inte är så omfattande eller ingen annan utbildning bedrivs inom området. Vid
ett par högskolor vilar ansvaret för undervisningen i huvudämnena till största
delen på externa lärare, vilket bedömargruppen anser vara en kvalitetsbrist.
Lärarna inom kemi och kemitekniska ämnen har stort ansvar för den laborativa verksamheten, vilket ofta i avsaknad av teknisk stödpersonal innebär
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en särskilt arbetstyngd situation. Lärarna uppger dock att de trivs bra och har
mycket god kontakt med studenterna.
Lokaler och laborationsutrustning

För undervisningen finns i stort sett överallt mycket bra lokaler och relativt
bra laborationsutrustning. Särskilt ekonomiskt krävande är laborationsutrustning för allmänna kemitekniska ämnen, vilket innebär att sådan förekommer mer sparsamt och är på några ställen hotad av nedskärning. Men
även för andra kemiämnen innebär den sjunkande rekryteringen och därmed
den försämrade ekonomin att många utbildningar ställs inför problemet att
trots detta bibringa studenterna en tillräcklig laborativ färdighet.
Många program – få studenter, ett problem att lösa

Bedömargruppen kan utifrån de besök som gjorts konstatera att det finns ett
stort intresse och goda förutsättningar bland högskolor och universitet att
driva högskoleingenjörsutbildningar inom kemiteknik. Det stora problemet
är vid alla lärosätena det minskande intresset bland ungdomarna. Hösten
1998 rekryterades cirka 575 nybörjare till de program som i denna utvärdering hänförts till kemiområdet. Antalet har därefter sjunkit betydligt varje år
till cirka 360 höstterminen 2001. Andelen kvinnor som läser på kemiingenjörsprogrammen är cirka 62 procent.
Den sjunkande efterfrågan på kemiteknikingenjörsutbildning bland studenterna är naturligtvis mycket oroande. Det krävs åtgärder för att öka antalet antagna och därmed säkerställa nödvändig kemiteknikkompetens inom
näringslivet och samhället i övrigt. Mest närliggande är åtgärder för att stimulera ungdomarnas intresse för kemiämnet. Många goda initiativ har tagits,
men – i likhet med för många andra ämnen inom naturvetenskap och teknik
– utan önskat resultat. Det krävs mera genomträngande och långsiktiga åtgärder. En sådan åtgärd skulle kunna vara att återställa kemiämnets ställning
i gymnasieskolan till den som gällde i början av 1990-talet.
Det kan ifrågasättas om det är ekonomiskt försvarbart att utbildningen
skall finnas på 14 olika platser i landet. Med en antagning av 360 studenter
per år finns överslagsmässigt 1 000 studenter på 20 program, det vill säga
50 studenter per program. Kostnaden för denna utbildning blir orimligt
hög. Om högskolan trots den svåra ekonomin ändå vill ha kvar ett program
för att försäkra sig om en god kemiingenjörsutbildning i regionen och därmed kunna försäkra sig om den kompetens som är nödvändig i regionens
utveckling behövs ett antal åtgärder vidtas, till exempel koncentration till
färre orter, ökad samverkan mellan högskolor om kursutbudet (högskolorna
i Trollhättan/Uddevalla, Borås och Halmstad planerar till exempel att ge
spetskurser tillsammans) och ett ökat engagemang från näringslivet, inte
minst det lokala.
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Framtidens kemiteknikingenjörer

För behovet av kompetens inom kemi/kemiteknik kan två utvecklingstendenser ses. Specialiseringsgraden kommer att behöva ökas samtidigt som det
behövs tekniker med breddkompetens över till marknad, ekonomi, organisation, ledarskap, juridik och annan icke-teknik. Det blir allt svårare att identifiera ”helylleingenjören” samtidigt som kunskapskraven kommer att öka.
Framtidens kemiteknikingenjör blir alltmer en lagarbetare, vilket innebär
ökade krav på förmåga att kommunicera. Verkligheten blir så komplicerad att
det inte går att spänna över ett lika brett arbetsområde som förut. Industrin
kommer att präglas av mer frekventa omorganisationer och ägarbyten, och
företagens och produkternas livslängd kortas ner, vilket innebär att ingenjören alltmer kommer att aktivt delta i projekt och internationella kontakter.
Datorer för informationshantering, kalkyl, automatisering och simulering
kommer att användas alltmer.
Traditionellt finns det ett stort inslag av kemi i de kemitekniska ingenjörsutbildningarna i jämförelse med motsvarande internationella utbildningar.
Detta brukar motiveras med att den kemibaserade industrin i Sverige är långt
mer än enbart den kemiska industrin, till exempel finns i Sverige en betydande
och växande massa- och pappersindustri. De senaste årens utveckling inom
industrin föranleder inte någon förändring av denna inriktning. Internationellt har den klassiska kemitekniken vidgats till att omfatta även bioteknik,
miljöteknik, läkemedelsteknik och medicinsk teknik. Samma trend finns i
Sverige, speciellt de två förstnämnda är väl representerade. Sannolikt kommer
den starka fokuseringen på forskningsområden inom läkemedel och medicin
att förstärka även de två sistnämnda områdena inom ingenjörsutbildningen.
Inom flertalet kemiska tillämpningsområden blir kunskaper om yt- och kolloidkemi allt viktigare.
Sett ur ett samhällsperspektiv bör energiområdet finnas starkare representerat bland de kemitekniska ingenjörsutbildningarna i framtiden. Vidare är
materialteknikområdet under stark utveckling med stark koppling till kemitekniken; mycket av utvecklingen inom nanomaterialområdet sker i gränslandet mellan fasta tillståndets kemi och fasta tillståndets fysik.

Maskinteknik
Allmänt

Vid samtliga lärosäten utom SLU finns något högskoleingenjörsprogram
inom maskinteknik, totalt drygt 40 program. Utvärderingen visar att med
något enstaka undantag har dessa program en bra kvalitet.
Under senare år har flera av högskolorna, i syfte att förbättra rekryteringen,
bytt namn på programmet. Bedömargruppen förstår problematiken med rekrytering, men det finns samtidigt en stor risk att begreppet maskiningenjör
tunnas ut och tappar sin slagkraft. Namn som ofta används innehåller orden
produktutveckling, innovation och design. I några fall svarar dessutom inte
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utbildningens innehåll mot det använda namnet. I ett internationellt perspektiv kan detta bli förvillande, och benämningen Maskiningenjör med
inriktning mot xx skulle kunna vara ett både mer rättvisande och långlivat
varumärke för utbildningarna.
Utbildningens innehåll

En maskiningenjörutbildning karakteriseras av att den examinerade högskoleingenjören har en utbildning där hon/han kan arbeta inom ganska vitt skilda
arbetsområden inom den svenska industrin. Maskiningenjören är en generalist, och utbildningen skall ge goda kunskaper inom matematik och naturvetenskapliga ämnen som mekanik och termodynamik, cirka 15–25 poäng.
Med dessa som grund skall maskiningenjören ha en kärna av fackinriktade
grundkunskaper inom materialteknik, hållfasthetslära, konstruktions- och
tillverkningsteknik som omfattar cirka 25–35 poäng. Ovanpå denna bas bör
utbildningen ge en fördjupning där tillämpningar studeras inom ett smalare
område, cirka 20–30 poäng. I fördjupningsblocket bör minst en kurs samt
examensarbetet vara på C-nivå. Dessutom bör det finnas ett utrymme för
teknikbreddande kurser samt fria val, så att studenten kan utveckla sina specialintressen. Med några få undantag har landets maskiningenjörsutbildningar
en uppläggning som i stora drag motsvarar den ovan nämnda. Ett problem
är dock att lärosätenas examensförordningar ibland lämnar så stora valmöjligheter för studenterna att de kan examineras utan att ha tillgodogjort sig
kärnkurserna.
För att maskiningenjören skall bli en generalist måste utbildningen även ge
kunskaper som stöder högskoleförordningens målformulering:
”förvärvat kunskaper om och färdigheter i att handha produkter, processer
och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov och
till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning, miljö
och ekonomi.”

De flesta maskiningenjörsutbildningar har kurser som täcker delmålet om
ekonomiska aspekter genom en kurs i ekonomi. Kurser inom miljöområdet
finns vid något lärosäte, men kurser i arbetsmiljö och etik saknas nästan helt.
Naturligtvis behöver lärosätet inte ha speciella kurser inom dessa områden,
tvärtom kan en integrering i teknikämnen ofta vara att föredra. Men även en
genomgång av olika maskinkursers innehåll visar att dessa moment nästan
aldrig är omnämnda. Mätning av måluppfyllelse inom dessa områden finns
heller inte fastän många lärosäten lyfter fram detta i sina lokala mål.
Lärosätet bör ställa krav på studenterna att reflektera över miljö- och arbetsmiljöaspekter samt etiska problemställningar när de arbetar i projekt.
Utbildningen kan på detta sätt bättre nå målet ovan.
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Undervisnings- och examinationsformer

De flesta maskiningenjörsutbildningar framhäver, såväl i extern information
som i självvärderingarna, att projektarbete är en arbetsform som dominerar.
Bedömargruppen har dock noterat att väldigt många projektarbeten egentligen är inlämningsuppgifter eller uppgifter med styrda ingångsdata som skall
lösas i grupp. Nästan alla lärosäten har dock något eller några få verkliga
projektarbeten där studenterna arbetar enligt den modell de senare kommer
att stöta på i arbetslivet, det vill säga där gruppen har olika ansvarsområden
med projektmöten och löpande dokumentationskrav, där uppgiften är relativt omfattande, minst 3 poäng, och där problemen hämtats ur verkligheten.
Lärosätena bör inte missbruka ordet ”projektarbete”. De tidigare nämnda
arbetsformerna med inlämningsuppgifter, gruppuppgifter och seminarier är
inte alls sämre utan annorlunda.
Examensarbetet är ett viktigt mått på studentens hela kunskapsstatus efter
utbildningen, inte bara de rent fackmässiga utan även de mer generella som
lyfts fram i de allmänna utbildningsmålen. De flesta lärosäten kräver att utbildningen skall avslutas med ett examensarbete på C-nivå omfattande minst
10 poäng, vilket överensstämmer med bedömargruppens referensram. Att
arbetet utförs på C-nivå säkerställer att resultatet blir något väsentligt mer
än att enbart lösa ett problem. Många lärosäten har bra rutiner för hur arbetet skall handledas samt krav på att redovisning skall ske såväl skriftligt som
muntligt med opposition. Utvärderingen har visat att nivån på examensarbetet varierar kraftigt, och här måste flera lärosäten granska sitt arbetssätt för
att kvalitetssäkra processen.
Standarden på datorer och programvara är genomgående mycket bra för
de tillämpningar som riktar sig mot maskinteknik, i första hand CAD och
CAM. Även laboratorieutrustning inom produktionsteknik har ofta god standard. Några lärosäten börjar få ålderstigen utrustning, och lärarna upplever
på dessa ställen att lärosätets ledning ofta har svårt att acceptera behovet av
återinvesteringar.
Examensordningen ger möjlighet att avlägga såväl maskiningenjörsexamen som teknologie kandidatexamen i maskinteknik vid de flesta lärosäten.
Ofta saknas dock en tydlighet om vad som krävs för olika examina.
Många högskolor erbjuder magisterexamensprogram som påbyggnad (40–
60 poäng). I vissa fall söker studenten direkt till ett magisterprogram, då vanligen på 160 poäng. Magisterexamen ges oftast som ”djupmagister”.
Lärare och studenter

En faktor som starkt bidrar till den goda kvaliteten på utbildningarna är lärarna inom lärosätena. De har ofta lång erfarenhet och bidrar till att göra utbildningarna stabila. Dessutom är de kunniga inom sina ämnesområden och
ofta mycket intresserade av den pedagogiska arbetsuppgiften. Då många högskolor fått en ansträngd ekonomi har dock arbetsbördan ökat mycket under
de senaste åren. Det finns en betydande risk att det dagliga undervisandet
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blivit så dominerande att utvecklingsarbetet kommer i kläm. Åldersprofilen
inom maskinteknik utgör ett mycket stort problem: Kommer lärosätena att
kunna fylla lärartjänsterna med kvalificerad personal i framtiden? Redan nu
finns flera lärosäten där lärarbristen är akut.
De flesta studenter bedömargruppen mött är nöjda med sin utbildning.
Tyvärr finns vid många lärosäten, även bland studenter, uppfattningen att
lärosätets svaga ekonomi påverkar utbildningarna negativt.
De flesta maskiningenjörsprogram har svag rekrytering, och den har ofta
minskat de senaste åren. Den stora mängden namn på utbildningen försvårar
troligen i längden skapandet av ett kraftfullt varumärke även om de kortsiktigt leder till större efterfrågan. Ökade kontakter med branschen och utveckling av Co-op- och mentorsprogram är lösningar som med framgång införts
på flera lärosäten.
De studenter som kommer in på dagens maskiningenjörsutbildning har en
helt annorlunda skolbakgrund än de som började för tio år sedan. De flesta
studenter har mycket liten praktisk erfarenhet. Lärosätet bör därför bevaka
att kurser inte förändras, så att allt mer av det laborativa arbetet görs vid datorskärmar istället för med verkliga komponenter. Vissa lärosäten har till
exempel av ekonomiska skäl låtit studenter se på medan en tekniker kör bearbetningsmaskiner, något som leder till att studenterna går miste om viktiga
kunskapsmoment. Exempel på det motsatta finns vid Umeå universitet, där
studenterna efter att ha tagit ett körkort får fri tillgång till en verkstadslokal.
De praktiska momenten gör att studenten får ett bättre självförtroende, vilket
är viktigt i den framtida yrkesrollen.
Mycket få maskiningenjörsprogram har utvecklat internationella kontakter för lärar- och studentutbyten. Lärosätena bör i högre grad prioritera detta
och se till att programmens egna lärare blir delaktiga i arbetet och inte enbart
hänvisa studenterna till ett centralt internationellt kontor.
Framtida utveckling

De utvärderade maskiningenjörsutbildningarna har en bra bas att utvecklas
från. Vid utformningen av det framtida maskiningenjörsprogrammet måste
lärosätena beakta vad som sker internationellt då arbetsmarknaden blir än
mer global.
Ett ökat samarbete mellan lärosäten är önskvärt inför framtiden. Det är
förvånande att samarbete om nät- eller telebildbaserade distanskurser inom
smala ämnesområden inte finns mellan olika lärosäten, när det går utmärkt
att ge utbildningar på distans till ”egna” regionala orter.

120

Övriga program
Allmänt

När lärosätena själva fick besluta om nya program i samband med reformen
1993 började nya program och programbenämningar växa fram, och orsaken
har bland annat varit:
• Branschkrav på mer specialiserade kunskaper inom till exempel miljöteknik, grafisk teknik, design, skogsteknik.
• Stora teknikområden, som till exempel energi och industriell ekonomi,
täcks dåligt av de fem generella områdena.
• Ett sätt att försöka profilera sig för att få fler studenter, till exempel företagsingenjör, exportingenjör, läkemedelsdesign, projektingenjör.
En del av dessa nyare program har i utvärderingen inte inordnats under något
av de fem teknikområdena, utan bedömargruppen har valt att betrakta dem
som en grupp kallad Övriga program. Drygt 30 program har hänförts till
denna grupp.
Bedömningen visar att många av dessa mer nischade program har bra
kvalitet med en god bas av matematik och naturvetenskap och bra kurser
inom teknikämnet men naturligtvis inom ett smalare ingenjörsområde. En
fara kan naturligtvis vara att ingenjörsområdet är så smalt och specifikt att
det kommer att krävas omfattande vidarestudier för att senare kunna byta
yrkesinriktning.
Några av dessa program bör dock arbetas om för att de skall kunna leda till
en examen som högskoleingenjör, och om så inte sker bör examensbenämningen ändras. De flesta av programmen ger studenterna bra utbildning, men
de motsvarar i nuvarande utformning inte de normer bedömargruppen ställer
på en högskoleingenjörsutbildning. Det gäller:
• Program med sänkta behörighetskrav i matematik och naturvetenskap
och som inte ger studenterna kunskaper inom dessa områden utöver gymnasiets nivå. Fackkurser kan då inte studeras på den nivå som krävs för
ingenjörsexamen. Om programmet skall innefatta kompletteringskurser
leder detta oftast till en förlängd studietid i motsvarande grad.
• Program, främst inom till exempel industriell ekonomi men även andra,
där teknikkurserna är valbara, vilket leder till att studenterna kan få en
högskoleingenjörsexamen med för litet teknikinnehåll.
Utbildningarnas innehåll

Ekonomiingenjör, Företagsingenjör, Ingenjörsutbildning inom industriell
ekonomi är några namn på utbildningar som vuxit fram sedan mitten av
90-talet. Lärosätena har inspirerats av de framgångsrika civilingenjörsprogrammen inom industriell ekonomi. Ett av problemen när denna blandning
av teknik och ekonomi skall leda fram till en högskoleingenjörsexamen är den
nominella studietiden som endast är två tredjedelar av den för en civilingen-
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jörsexamen. Det blir svårt att på tre år skapa en utbildning med ett tekniskt
innehåll med sådan kärna och även djup att den verkligen motsvarar kraven
för en högskoleingenjörsexamen och dessutom ger studenten goda ekonomikunskaper.
Exempel finns där teknikkurserna sprids ut inom såväl data- som elektrooch maskinteknik, det vill säga studenten erbjuds grundkurser som inte har
några förkunskapskrav. Dessa studenter kommer att ha svårt att i framtiden
vidga sitt kunnande inom teknik då basen är för tunn. Förutom att utbildningen bör innehålla en god teknikbas måste även kurserna som studeras
inom ekonomi vara anpassade och inriktade mot de ingenjörsmässiga avvägningar som studenten förväntas arbeta med i framtiden. Att enbart erbjuda
ett antal kurser inom ekonomutbildningen ger dåliga förutsättningar för en
god högskoleingenjörsutbildning.
Några av programmen har bedömts ha för litet teknikinnehåll, men många
av de övriga ligger tämligen nära den gräns där bedömargruppen ifrågasätter om kraven för en högskoleingenjörsexamen enligt högskoleförordningen
och bedömargruppens normer är uppfyllda. De allra flesta av utbildningarna
genomförs dock mycket väl och har även intressanta kombinationer av kurser,
men lärosätena uppmanas att se över programmens teknikinnehåll eller kanske välja en annan examensform än högskoleingenjörsexamen.
Under senare tid har många program växt fram med ”design” och ”innovation” i namnet. Flera av dessa är maskiningenjörsprogram med tydliga designinslag. Utbildningarna har bra kvalitet och drivs av entusiastiska lärare. Det
är bra att lärosätena lyckas locka studenter till ett teknikområde som behöver
öka sin examination, men namnfloran ökar, vilket i ett längre perspektiv kan
bli ett problem. I den här bedömningen karakteriserar bedömargruppen dessa
program som ”maskinprogram”.
Energiingenjörsutbildningar finns på flera lärosäten. De ha bra kvalitet och
ligger nästan alltid i kreativa miljöer med forskande lärarpersonal. Programmen har en tydlig och stor andel tekniska fackkurser inom energiområdet.
Laboratorieresurserna är oftast mycket goda. Utbildningarnas gemensamma
problem är rekrytering.
Miljöteknik har vuxit fram som ett nytt teknikområde i takt med miljöintresset. Miljöingenjören har ingen entydig utbildningsprofi l. Många utbildningar
har en inriktning mot energi- och resurshushållning, medan andra har sin
tyngdpunkt inom kemiområdet. Ytterligare någon är profilerad mot miljöledning och management. Flera av dessa har dock numera svårt att rekrytera
studenter. Eftersom miljöfrågorna har så stor vikt i samhället bör lärosätena
överväga förändringar i utbildningarna så att de inte behöver läggas ned helt.
Utomlands är det vanligt att miljöinriktning finns som en valmöjlighet inom
bygg-, kemi-, energi- eller maskinteknikområdet. De utvärderade programmen har oftast bra kvalitet, och de mycket entusiastiska lärarna i miljökur-
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serna är en stor tillgång. Miljöområdet är brett med vetenskapliga grunder
inom såväl samhällsvetenskap som naturvetenskap och teknik. En risk är att
programmen då blir breda på bekostnad av djup och profil. Bedömargruppen
ser också en fara i att några lärosäten sänkt behörighetskraven det senaste
året, vilket innebär att programmens ingenjörsmässighet kan komma att
minska.
Grafisk teknik finns vid två lärosäten och har god kvalitet med ett gott stöd
från branschen. Söktrycket har varit gott under de senaste åren. Utbildningarna är dock mycket sårbara på grund av lärarsituationen.
Gemensamt för utbildningar inom materialteknik och skogsteknik är de stora
svårigheterna att rekrytera studenter.
Lärare och studenter

För dessa smalare utbildningar ser lärarsituationen olika ut. Utbildningar som
initierats av lokala industriintressen men inom områden där högskolan inte
har större forskningsprojekt får ofta problem med lärare. Inom andra områden, främst energi- och materialteknik, har flera lärosäten en stor forskningsvolym och relativt gott om kvalificerade lärare men tyvärr få studenter.
Studentrekryteringen till programmen varierar mycket. Bedömarna anser
att lärosätena bör bevaka att inte lokala särintressen eller kortsiktiga rekryteringsbehov leder till att studenter får en utbildning som är mycket tunn
när det gäller teknikinnehåll. Lärosätena bör revidera dessa utbildningar i
enlighet med vad som anges i avsnittet om referensramar i denna rapport.
Studenterna riskerar annars att få svårt att klara en ingenjörsbefattning i näringslivet.
Lokaler och utrustning

De flesta av utbildningarna har bra och ändamålsenliga lokaler. Utrustning
erhålls antingen genom stöd av lokalt näringsliv eller genom användning av
den utrustning som finns för forskningen inom lärosätet.
Framtida utveckling

I samband med den vikande rekryteringen under de senaste åren har lärosätena valt två vägar, dels har lågrekryterande program lags ned, dels har nya
uppstått där studenterna antas med lägre behörighetskrav men fortfarande
med examen efter tre års heltidsstudier.
Bedömargruppen konstaterar att antalet benämningar på högskoleingenjörsutbildningar nu vuxit så att ingenjörsbegreppet blivit både utsuddat, otydligt och svårt att kommunicera till ungdom. Något måste göras för att minska
antalet benämningar.

123

Matematik
Ämnet matematik

Matematik är ett av de mest centrala utbildningsämnena på alla nivåer, från
förskola till högskola och universitet. Det innehåller allt från räkning med de
fyra räknesätten till avancerad matematisk forskning utan minsta sikte på att
resultatet skall finna tillämpning.
Specifika delar av matematiken som vuxit sig tillräckligt starka har gett
upphov till egna ämnen. Exempel på sådana är matematisk statistik, numerisk analys och optimeringslära. Dessa ämnen utgör en del av vad som i vissa
sammanhang sammanfattas under benämningen tillämpad matematik.
Under denna benämning kan även föras delar från andra ämnen, exempelvis
datavetenskap och teoretisk fysik. Med matematik i denna rapport avses både
matematik av klassiskt snitt och tillämpad matematik.
Matematik i högskoleingenjörsutbildningar

Matematik finns på olika svårighets- och abstraktionsnivåer. En nivå utgörs
av den matematik som tekniker och naturvetare använder för att beskriva
tekniska förlopp. Matematiken fungerar här som ett eget språk och ger användarna möjlighet att framställa och kommunicera komplicerade sammanhang
i starkt koncentrerad form.
Ett syfte med matematiken inom högskoleingenjörsutbildningen och
andra tekniska och naturvetenskapliga utbildningar är att göra studenterna
förtrogna med utvalda grundläggande delar av just denna matematik. För
högskoleingenjörsutbildningarna är detta helt i enlighet med ett av delmålen
i de nationella målen för högskoleingenjörsexamen.
Studenternas kunskaper i analys från gymnasiets kurs D måste befästas och
fördjupas. Räknefärdigheten och begreppsförståelsen måste förbättras. Derivator och integraler skall beräknas och kunna tolkas och användas i tekniska
sammanhang. Att förstå meningen med differentialekvationer och innebörden av deras lösningar är andra viktiga färdigheter för en ingenjör.
Att kunna räkna med matriser, lösa ekvationer och ekvationssystem är
också nödvändigt för en framgångsrik ingenjör. Det är inte manipulationen
i olika räknemönster som är det viktigaste. Studenterna måste inom utbildningens ram få möjlighet både att tillämpa de vunna färdigheterna och att
bli medvetna om vilka möjligheter som finns till fördjupning inom dessa och
andra delar av den linjära algebran.
Beroende på teknikinriktning bör en ingenjör även ha kunskaper inom
andra delar av matematiken. Att kunna använda eller åtminstone känna till
viktiga begrepp inom matematisk statistik och numerisk analys är betydelsefullt. Ingenjörsarbete med tyngdpunkt på datateknik kräver kunskaper av
tillämpad art inom diskret matematik och matematisk logik. En elektroingenjör som inte är välbekant med olika transformmetoder och deras användningsområden blir lätt handikappad i samarbetet med ingenjörskollegor. Ett

124

liknande förhållande kan uppstå för en maskiningenjör som är helt obekant
med flerdimensionell analys.
De möjligheter som finns att utnyttja matematisk programvara bör utnyttjas. Studenterna bör bli medvetna om vilka möjligheter som finns och de svårigheter som kan finnas när datorresultat skall tolkas. Utan bra baskunskaper
är matematisk programvara inte till någon hjälp alls. Det är rimligt att en
utveckling i denna riktning innebär att tyngdpunkten i undervisningen kan
förskjutas. Mer tid kan ägnas åt bland annat förståelse, matematisk modellering samt tolkning av resultat som erhålls vid datorbearbetningar.
En bieffekt vid matematikstudier är den ständigt återkommande träningen
i förmågan att utifrån givna förutsättningar med hjälp av logiska resonemang
dra korrekta slutsatser. Den förbättring av denna förmåga som matematikstudier ger är en underskattad bieffekt som blivande ingenjörer, utan att vara
medvetna om det, använder i alla möjliga andra sammanhang.
Det viktigaste syftet med matematikkurserna är att ge studenterna bra
baskunskaper i anslutning till möjliga tillämpningsområden. I största möjliga utsträckning bör studenterna beredas möjlighet att efterhand tillämpa
de vunna kunskaperna. Vid matematisk modellering inom teknikämnena
bör tekniklärarna på olika sätt knyta an till aktuella moment i matematikkurserna. Ett sådant arbetssätt ökar studenternas möjligheter att befästa kunskaperna. För att nå framgång i detta arbete fordras ett utvecklat samarbete
mellan matematiklärarna och lärarna i de berörda teknikämnena. Ansvaret
vilar på de båda lärarkategorierna.
Kursstruktur och examenskrav

Ur studentens synpunkt är det väsentligt att de grundläggande kurserna i
matematik är påbyggbara så att det inte blir behövligt att börja om från grunden vid en förändrad studieinriktning. De avklarade kurserna bör också vara
gångbara vid fortsatta studier både nationellt och internationellt. Kunskaperna bör också vara av den arten att studenterna på egen hand har möjlighet
att komplettera inom närliggande områden.
Detta är en anledning till att matematikmoment av större omfattning
bör finnas i egna matematikkurser och inte insprängda i andra kurser under
annan ämnesbeteckning. En annan anledning är att det finns ett värde i att
framhålla matematikens egen struktur och dess generella karaktär eftersom
samma matematiska teori ofta visar sig ha tillämpningar inom till synes helt
olika områden. Matematikundervisningen bör ges av matematiker med förmåga att anpassa utformning och innehåll till de krav som ställs av de tekniska tillämpningarna.
Goda baskunskaper i matematik förenklar förkovran på egen hand, samtidigt som de gör det enklare att lära sig tillämpningar av olika slag.
I teknikämneskurserna bör lärarna knyta an till studenternas grundläggande kunskaper samt överbrygga och anpassa dessa till den specifika tilllämpningen.
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En allmän studentuppfattning, även om bedömarna också mött en avvikande åsikt, är att matematiken är nödvändig för utbildningen fastän de
vunna kunskaperna inte kommer till omedelbar användning. Studenterna
tycks mena att examensbenämningen högskoleingenjör bland annat innebär
goda och breda baskunskaper i matematik.
Högskoleingenjörsexamina från olika lärosäten bör vara kvalitetsmässigt
likvärdiga. En högskoleingenjörsexamen bör också stå sig internationellt.
Att säkerställa att de olika delmålen i de nationella målen för den svenska
högskoleingenjörsutbildningen uppnås är en viktig uppgift. Lärosätena hanterar detta på olika sätt. Några tydliggör kraven i lokala examensordningar,
medan andra i huvudsak eller till och med enbart refererar till utbildningsplaner. Svårigheter och tveksamheter med det senare förfaringssättet beskrivs
under avsnittet Examensstruktur inom högskoleingenjörsutbildningen.
Högskoleförordningen preciserar inte kravet på kunskaper i matematik.
Kravet på poängomfattning varierar både mellan lärosäten och olika teknikinriktningar.
Att jämföra kravet mellan olika utbildningar fordrar att de relateras till ett
och samma förkunskapskrav. En rimlig referens är gymnasiets kurs D. Med
denna referens varierar kravet i matematik för en högskoleingenjörsutbildning
mellan 0 poäng och 30 poäng. Det högsta kravet återfinns på utbildningen i
teknisk fysik vid Mälardalens högskola, medan kravet på 0 poäng som återfinns i några utbildningar inte alltid är synliggjort. Det finns utbildningar,
med matematik C som förkunskapskrav, där de ingående kurserna på sammanlagt 10 poäng endast lyfter studenterna till en nivå motsvarande gymnasiets kurs D.
Bedömargruppens uppfattning är att omfattningen av matematik generellt bör vara minst 10 poäng och att denna nivå grundar sig på kurser utöver
gymnasiets kurs D. För högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik och i de
flesta datatekniska utbildningar är bedömargruppens uppfattning att kravet
bör vara minst 15 poäng.
Några utbildningar har lägre krav. Det finns en risk att utexaminerade högskoleingenjörer från dessa utbildningar klassas lägre än högskoleingenjörer
examinerade från andra lärosäten.
Pedagogik

Matematikundervisning har alltid diskuterats. Matematiken är abstrakt till
sin natur, och det är särskilt svårt att skapa förståelse för dess värde i utbildningar där den i huvudsak uppfattas som ett stödämne.
I den nyligen genomförda nationella utvärderingen av matematik 21 sägs det
att matematiklärarna generellt sett är entusiastiska och engagerade i pedago-

21. Utvärdering av matematikutbildningar vid svenska högskolor och universitet.
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giska frågor samtidigt som de brinner för sitt ämne och vill slå vakt om det
positiva i traditionell matematikundervisning.
Bedömarna har fått liknande intryck vid de genomförda lärosätesbesöken.
Matematikundervisningen tycks fungera. Överlag är studenterna nöjda eller
mycket nöjda med matematiklärarna och deras pedagogiska förmåga.
I en utvärdering 22 av pedagogiskt utvecklingsarbete i matematik grupperades det pedagogiska utvecklingsarbetet inom ett antal områden. Motsvarande
gruppering kan fortfarande skönjas.
Arbete pågår för att
• hantera studenternas förändrade förkunskaper
• få studenterna att ta större ansvar för den egna inlärningen
• stärka samverkan mellan matematik och ingenjörsämnen
• förbättra examinationsgraden genom att variera examinationsformerna
• utnyttja de möjligheter som matematisk programvara medger.
Förändrade förkunskaper

Det är tydligt att studenternas förkunskaper har försämrats eller åtminstone
förändrats, under senare år. Uppfattningen grundar sig på resultat från ett
och samma diagnostiska prov som genomförts vid några lärosäten under ett
antal år. Lärosätena har tacklat problemet med förändrade förkunskaper på
olika sätt. Linköpings universitet har gett matematiken större utrymme i utbildningen. Förändringar med denna inriktning diskuteras också vid andra
lärosäten, bland annat Luleå tekniska universitet. Andra lärosäten har valt
att modifiera kursinnehållet så att matematikkurserna innehåller delar där
moment från gymnasieskolan repeteras.
Bedömarna har uppfattningen att de flesta lärosätena trots studenternas
försämrade förkunskaper, i huvudsak lyckas lyfta studenterna till den tidigare kunskapsnivån. Nedan följer ytterligare beskrivningar av aktiviteter med
detta syfte.
Ingenjörshögskolan vid Växjö universitet har som antagningskrav för sina
program gymnasiets matematik D. Precis som vid övriga lärosäten med motsvarande antagningskrav är det en stor variation i studenternas förkunskaper.
Studenter med sämre förkunskaper har i flera program möjlighet att inom utbildningsplanens ram följa en repetitionskurs på 5 poäng innan de egentliga
matematikkurserna startar. Repetitionskursen kan inte inräknas i examen.
Ett diagnostiskt prov fungerar som vägledning, och ungefär hälften av studenterna utnyttjar denna möjlighet.
Högskolan i Skövde redovisar ett intressant arbete för att hantera studenternas minskade förkunskaper. Efter granskning av förändringar i gymnasieskolans matematik har den första kursen kompletterats med inslag från
gymnasiets matematikkurs D, examinationsformerna ändrats, vilket innebär
22. A. Tengstrand: Pedagogiskt utvecklingsarbete i matematik vid ingenjörsutbildningar i
Sverige, NyIngs rapportserie Rapport nr 13, 1999.
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fler inlämningsuppgifter under hela kursen, och en uppgift som skall presenteras muntligt. Examinationen har ökat radikalt, utan att kraven sänkts. Här
förs också diskussioner om ett utökat samarbete med matematiklärare på
gymnasiet. Syftet är att öka medvetenheten om nybörjarstudenters verkliga
förkunskaper och den stora variation som kan finnas i dem.
Ett samarbete med liknande syfte finns vid Malmö högskola, där en grupp
matematiklärare har regelbundna träffar med ämneskollegor från gymnasiet.
På några utbildningar vid Karlstads universitet nivågrupperas studenterna
och de får individuellt stöd.
Vid Linköpings universitet finns ett utvecklat system där äldre studenter
ger stöd åt de yngre.
På några utbildningar vid Uppsala universitet arbetar studenterna i små
grupper om cirka åtta under det första läsåret.
Vid Lunds universitet, Campus Helsingborg, används ett så kallat ”Early
Warning System”. Idén är att tidigt kartlägga studenter som kan tänkas få
svårigheter med sina studier. Därigenom kan lämpliga stödåtgärder sättas in
i ett tidigt skede. En följd av systemet har blivit att äldre studenter fungerar
som övningshandledare för nybörjarstudenter.
Ansvar för den egna inlärningen

För att matematikundervisning skall bli framgångsrik fordras att studenterna
kommer igång med studierna redan vid kursstart. Matematikstudier är krävande, och det är det hårda egna arbetet som ger resultat. En viktig uppgift
för läraren är att motivera och inspirera till detta arbete.
Småprov, så kallade duggor, under kursens gång som ger bonus vid en avslutande skriftlig tentamen är ett sätt att öka studenternas motivation för den
egna inlärningen. Detta system förekommer vid flera lärosäten.
Att en del av examinationen görs kontinuerligt under kursens gång bidrar
också till att öka studenternas ansvar för den egna inlärningen. Bedömarna
har mött flera lyckade exempel med denna inriktning. Högskolan i Kalmar
redovisar för en kurs i linjär algebra en ökning i examinationsgraden från 40
till 92 procent.
Samverkan mellan matematik och teknikämnen

Ett sätt att öka studenternas studiemotivation och förståelse för ämnet är
att i matematikundervisningen knyta an till tillämpningar inom den aktuella teknikinriktningen. Detta kan till exempel åstadkommas genom att en
lämplig kurs inom teknikinriktningen ges parallellt med den aktuella matematikkursen. Studenterna får då en omedelbar upplevelse av hur matematiken används i tekniken. Bästa effekten blir det om lärarna har ett utvecklat
samarbete under den tid som kurserna ges. Bedömarna har mött några lyckade satsningar med denna inriktning. En anledning till att denna möjlighet
endast utnyttjas marginellt tycks vara de resurser som finns till förfogande
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för matematikkurserna. Av ekonomiska skäl samläser studenter från olika
utbildningsprogram matematikkurserna. Därigenom uppstår stora svårigheter att skapa utbildningsplaner med passande parallellkurs inom de berörda
teknikinriktningarna.
I maskinprogrammen vid Blekinge tekniska högskola görs försök med att
integrera matematikundervisningen med maskintekniken. De studenter som
bedömargruppen mötte tyckte att integreringen ökade motivationen för matematikstudierna.
Vid Högskolan i Halmstad har några lärare inom tillämpade kurser även
gruppövningar i matematikkurserna. Dessa lärare blir naturligtvis väl bekanta med matematikkursernas innehåll och studenternas kunskapsnivå.
Därigenom blir det enkelt att knyta an till matematiken i de tillämpade
kurserna.
Vid Högskolan i Kalmar prövas följande modell. Under det första studieåret ges 12 poäng matematik integrerat i kursen Ingenjörsvetenskap 20 poäng.
Under var och en av de fyra läsperioderna kombineras 3 poäng matematik
med moment på 2 poäng tekniskt fackämne. Undervisningen genomförs i
samarbete mellan en matematiklärare och en tekniklärare. En preliminär
utvärdering har visat goda effekter med detta upplägg. Bland annat har examinationsgraden ökat betydligt.
Ett annat sätt att öka motivationen är att i matematikkursen exemplifiera
hur matematiken används i teknikkurserna. De exempel som används bör
utarbetas tillsammans med berörda tekniklärare. Ett väl utvecklat lärarsamarbete ger även andra goda effekter. Matematiklärarna får möjlighet att tydligare sätta sig in i olika moment på teknikkurserna samtidigt som lärarna i
teknikämnena blir medvetna om studenternas matematikkunskaper.
Examinationsgrad och examinationsformer

En allmän studentuppfattning är att det ställs höga krav för att klara matematikkurserna. Med få undantag är det så att matematiklärarna, utan att
sänka kraven, lägger ned ett stort arbete för att hålla rimlig nivå på examinationsgraden, det vill säga andelen registrerade studenter som klarar alla examinationsmoment i kursen. Notera att prestationsgraden för en kurs kan vara
väsentligt högre än examinationsgraden. Så blir ofta fallet när en avslutande
skriftlig tentamen kombineras med poängsatta examinationsmoment, till exempel inlämningsuppgifter och projektuppgifter, som flertalet studenter blir
godkända på under kursens gång.
Lärosätena anstränger sig för att hålla acceptabel nivå på den genomsnittliga prestationsgraden för kurserna eftersom denna direkt påverkar lärosätets
grundutbildningsanslag. Lika väsentligt är det att de ingående kurserna har
en acceptabel examinationsgrad. En låg examinationsgrad på en matematikkurs eller annan kurs som krävs för att få examen minskar i motsvarande omfattning den andel av de registrerade studenterna som når fram till examen.
Om en kurs som krävs för att få examen har examinationsgraden 50 procent
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så betyder det att minst hälften av de registrerade studenterna inte har möjlighet att avlägga examen.
Vid några lärosätesbesök har både lärare och studenter uppgett att svårigheter att klara matematikkurserna i utbildningen är en vanlig anledning
både till tidiga avhopp och till att det fulla kurskravet för att ta ut examen
inte uppnås.
Bedömargruppen menar att examinationsgraden i matematikkurserna bör
ligga på ungefärligen samma nivå som för andra kurser. Det är inte meningen
att detta skall åstadkommas genom att sänka kraven. Ambitionen skall vara
att lyfta studenterna till största möjliga kunskapsnivå med denna nivå på examinationsgraden. De beskrivna aktiviteterna under rubrikerna ”Förändrade
förkunskaper”, ”Ansvar för den egna inlärningen”, och ”Samverkan mellan
matematik och teknikämnen” är goda exempel som lärosätena visar på aktiviteter med just denna inriktning.
Samma syfte har aktiviteter för att variera examinationsformerna. Studenternas kunskaper kan förbättras genom att examinationen omfattar flera moment. Enbart skriftlig examination som i huvudsak kontrollerar algoritmisk
färdighet kan med fördel kombineras med inlämningsuppgifter och projektuppgifter för att öka förståelse, träna modellering samt skriftlig och muntlig
framställning. Vid några lärosäten, bland annat Mälardalens högskola, finns
examination av sådant slag. Omfattningen begränsas självfallet av de resurser
som ställs till förfogande.
Vid Malmö högskola genomfördes under hösten 2001 examination i några
utbildningsprogram utan skriftlig tentamen. ”Portföljmetoden” användes
som pedagogisk modell. Metoden innebär bland annat att studenterna under
kursens gång för anteckningar om och reflekterar över den egna inlärningen.
Vid detta försök kunde studenterna bli godkända på kursen genom att visa
stor aktivitet och under kursens gång redovisa förelagda uppgifter muntligt
eller skriftligt. Studenterna uppgav att de hade fått en helt annan förståelse av
matematiken. Bedömargruppen fick uppfattningen att ”portföljmetoden” var
avförd som pedagogisk modell enbart av ekonomiska skäl.
Användning av matematisk programvara

En kartläggning genomförd 1998 på initiativ av Grundutbildningsrådet
visade att datorstödd undervisning förekom i ungefär hälften av alla matematikkurser i grundutbildningen. Av undersökningen framgick också att lärarnas åsikter varierade mycket när det gällde omfång och form för en effektiv
datoranvändning i matematikkurserna. Grundutbildningsrådet inbjöd därför till ett idé- och diskussionsseminarium om datoranvändning i högskolans
undervisning i matematik och matematisk statistik. 23

23. Högskoleverkets skriftserie 1999:4 S.
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I denna utvärdering har lärosätena varken i sina självvärderingar eller vid
lärosätesbesöken framhållit användningen av datorstöd i undervisningen av
grundläggande begrepp.
Tillgång till matematisk programvara är numera standard på utbildningarna. Programvaran används framförallt i kurser i matematisk statistik och
numerisk analys samt vid beräkningsarbete inom teknikämneskurserna.
Matematik, sammanfattning och rekommendationer

Ämnet matematik berör samtliga program som denna utvärdering omfattar. Syftet med avsnittet Matematik i denna rapport är att i stora drag göra
en genomlysning av hur matematiken fungerar genom att beskriva generella
förhållanden och bedömargruppens uppfattning beträffande matematikens
innehåll, kursstruktur, omfattning och pedagogik.
Lärosätenas självvärderingar tillsammans med de kompletterande uppgifter som erhållits vid lärosätesbesöken utgör grunden för genomlysningen.
Bedömargruppens uppfattning är att matematiken i stort fungerar, men att
det går att göra förändringar för att förbättra den ytterligare.
Kopplingen mellan matematikkurserna och de aktuella teknikkurserna
kan förbättras. Samarbetet mellan matematiklärare och lärarna i de tekniska
ämnena kan utvecklas.
Ett sätt att öka studenternas motivation för matematiken är att parallellägga matematikkurserna med lämpliga kurser inom den aktuella teknikinriktningen. En anledning till att denna möjlighet inte utnyttjas tycks vara den
av ekonomiska skäl påtvingade samläsningen.
Det finns utbildningar där bedömargruppen menar att kravet på matematik för att få högskoleingenjörsexamen är för lågt satt. Denna redovisning sker
under respektive lärosätesbeskrivning.
Bedömarna har mött studenter som menar att matematiklärarna med få
undantag är ambitiösa, hjälpsamma och goda pedagoger. En annan studentuppfattning, även om bedömarna har mött en avvikande uppfattning, är att
en utexaminerad högskoleingenjör skall ha goda baskunskaper i matematik.
Det behöver kanske påpekas att den gjorda genomlysningen inte gör anspråk på att redovisa alla de intressanta och ambitiösa projekt som drivs för
att förbättra matematiken. De redovisade aktiviteterna skall ses som exempel.
En aktivitet vid ett lärosäte kan mycket väl ha en motsvarighet vid ett annat
lärosäte fastän den inte redovisats. Det finns säkerligen också aktiviteter som
inte redovisats.
Med anledning av gjorda iakttagelser lämnar bedömargruppen följande
generella rekommendationer. Lärosätena bör
• säkerställa att samtliga utexaminerade högskoleingenjörer har godkända
kurser på sammanlagt minst 10 poäng utöver gymnasiets matematik D.
• säkerställa att utexaminerade högskoleingenjörer inom elektrotekniska
och flertalet datatekniska utbildningar har avklarade hela kurser på sammanlagt minst 15 poäng utöver gymnasiets matematik D.
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• verka för att stärka kopplingen mellan matematikkurserna och de tekniska kurserna
• verka för att förstärka samverkan med gymnasiets matematiklärare
• komplettera nyckeltalet ”prestationsgrad” med det beskrivna nyckeltalet
”examinationsgrad” för matematikkurser med mer än ett poängsatt examinationsmoment
• verka för att matematikkursernas ”examinationsgrad” är i ungefärlig nivå
med övriga kurser i utbildningen och att denna nivå i stort sett uppnås
när studenterna haft möjlighet till omprövning två gånger på samtliga
ingående examinationsmoment.
• överväga om tillgängliga resurser kan omfördelas så att matematiken får
förbättrade möjligheter att hantera studenternas förändrade och varierande förkunskaper.
• överväga om tillgängliga resurser kan omfördelas för att minska eventuell
samläsning.
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Appendix
Förkortningar av lärosätesnamn
BTH, Blekinge tekniska högskola
CTH, Chalmers tekniska högskola
GSs, Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola för Gammelkroppa
skogsskola
HB, Högskolan i Borås
HDa, Högskolan Dalarna
HH, Högskolan i Halmstad
HiG, Högskolan i Gävle
HJ, Högskolan i Jönköping
HK, Högskolan i Kalmar
HKr, Högskolan Kristianstad
HS, Högskolan i Skövde
HTU, Högskolan i Trollhättan /Uddevalla
KaU, Karlstads universitet
KTH, Kungliga Tekniska högskolan
LiU, Linköpings universitet
LTU, Luleå tekniska universitet
LU/LTH, Lunds universitet/ Lunds tekniska högskola
MAH, Malmö högskola
MdH, Mälardalens högskola
MH, Mitthögskolan
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
UmU, Umeå universitet
UU, Uppsala universitet
VU, Växjö universitet
ÖU, Örebro universitet
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