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Högskoleingenjörsutbildning

Blekinge tekniska högskola
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram/teknologie kandidatprogram 120 poäng
Datateknik
Programvaruteknik
Elektroteknik
Dataingenjör
Telekommunikationsingenjör
Internetsystem
Maskinteknik
Utvecklingsteknik
Virtuell produktutveckling och design
Teknologie magisterprogram
Programvaruteknik, 40 poäng
Maskinteknik, 60 poäng
Elektroteknik, 60 poäng
Inrättade huvudämnen för kandidat-/magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Datavetenskap, Elektroteknik, Maskinteknik, Medieteknik (kand.) samt
Programvaruteknik
Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Programvaruteknik

75

4/96

Dataingenjör

53

2/98

Telekommunikationsingenjör

33

9/91

Internetsystem

24

24/76

Utvecklingsteknik

18

12/88

Virtuell produktutveckling och design

22

52/48

Totalt

225

7

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
En arbetsgrupp på lärosätet har dragit upp riktlinjerna för arbetet med självvärderingen. Underlag till rapporten har lämnats från institutionsrepresentanter efter diskussioner med ett antal nyckelpersoner. Processen förefaller
väl förankrad.
Organisation

Blekinge tekniska högskola (BTH) tilldelades 1999 vetenskapsområdet teknik och 2001 examensrätt för civilingenjörer. Högskolan är profilerad mot
tillämpad informationsteknologi med inriktning mot bland annat telekommunikation.
Undervisning och forskning fördelar sig idag på tre orter. I Karlskrona
finns ena delen av Institutionen för telekommunikation och signalbehandling
(ITS) och Institutionen för maskinteknik (IMA) med ansvar för programmen
i elektro- och maskinteknik. Dessutom finns i Karlskrona ämnet matematik
inom Institutionen för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik och
samhälle (IHN). I Ronneby finns Institutionen för programvaruteknik och
datavetenskap ( IPD) med ansvar för Programvaruteknikprogrammen samt
den andra delen av ITS-institutionen. I Karlshamn har en ny utbildning i
Medieteknik startats. Den ingår inte i denna bedömning.
Varje program leds av en programansvarig institution. En ny grundutbildningsnämnd har fr.o.m. 2002 inrättats för högskolans samtliga program.
Vid BTH fokuseras tydligt på teknologie kandidat- och magisterexamen. I
de fall utbildningarna uppfyller examenskraven för både teknologie kandidat
och högskoleingenjör kan studenten begära att det skrivs in i examensbeviset.
Det är inte möjligt att erhålla dubbla examina. För teknologie kandidat- och
magisterexamen fordras utöver att utbildningsområdet skall vara teknik att
minst 10 poäng matematik eller tillämpad matematik på högskolenivå skall
ingå.
Enligt bedömargruppen finns det uppenbara otydligheter när det gäller
skillnaden mellan teknologie kandidatexamen och högskoleingenjörsexamen,
i vissa fall även mellan filosofie och teknologie examina. Det faktum att en
relativt nyinrättad grundutbildningsnämnd genomför ett uppdrag att se
över examensordningen tyder dock på att högskolans ledning är medveten
om problemen med dessa otydligheter och anstränger sig för att förändra
förhållandet. Det är viktigt att BTH tar ställning till hur de vill hantera
högskoleingenjörsutbildningarna – speciellt vilken examen de data- och programvaruorienterade utbildningarna skall leda till - högskoleingenjörsexamen, teknologie eller filosofie kandidatexamen. Bedömargruppen uppmanar
därför till fortsatt arbete med att ta fram en tydlig examensordning.
Utbildning

Bedömarnas allmänna intryck av de berörda utbildningarna vid högskolan är
positivt. Programvaruteknikprogrammet innehåller dock för lite matematik
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för högskoleingenjörsexamen.
Att högskolan är spridd på flera orter kan dock ge vissa negativa konsekvenser. BTH:s profilområden är programvaruteknik och telekommunikation, men ingenjörsprogrammen inom dessa områden har i stort utformats
efter den kompetens som präglar respektive campus. En ökad integration och
ett ökat samarbete mellan institutionerna skulle möjliggöra en större bredd i
de idag relativt snäva programmen.
Bedömargruppen anser att BTH med sina resurser och sin tekniska inriktning på kommunikation borde kunna skapa goda tekniska möjligheter för
distansundervisning mellan campusområdena.
Vid lärosätet finns ett antal program som med sitt namn anger en relativt
hög specialiseringsgrad, till exempel Internetsystem samt Virtuell produktutveckling och design. Ett antal program är under avveckling och nya program
skapas, med nya namn och delvis nytt innehåll. Exempelvis har de tidigare
programmen Telekommunikation respektive Data-telekommunikation ersatts
av Telekommunikationsingenjör samt Internetsystem. Förändringarna är ett
försök att följa rådande trender i samhället (näringslivet) och på så vis attrahera studenter. Innehållet i de ”gamla” respektive ”nya” programmen skiljer
sig dock inte mycket åt.
Högskoleledningen planerar en programöversyn. Bedömargruppen uppmanar ledningen att genomföra denna översyn och vill också betona vikten av
att utbildningarnas namn tydligt anger dess innehåll och inriktning. Virtuell
produktutveckling och design har lockat ett relativt stort antal kvinnor under
de första åren, men avhoppen har varit många eftersom programmet inte levt
upp till deras förväntningar. Programmet är (trots namnet) till stor del ett
traditionellt maskinprogram.
Det matematiska och formella inslaget i programmet Programvaruteknik
är av liten omfattning. Endast diskret matematik och tillämpad statistik (tidigare automata och formella språk) ingår om totalt 10 poäng som obligatoriska kurser. Kurs i analys saknas, vilket bl. a. medför att kursen i tillämpad
statistik blir relativt elementär. Om programmet Programvaruteknik skall
ses som ett högskoleingenjörsprogram och ge en högskoleingenjörsexamen
måste teknikområdet till en större del baseras på matematiska och formella
metoder för att komplettera den stora mängd kurser där utvecklingsprocessen
fokuseras. Många programvaruingenjörer kommer att arbeta i starkt tekniska
miljöer med andra ingenjörer där matematiken och mer formella metoder är
ett verktyg. Kravet på matematik för magisterexamen i programvaruteknik är
förvånansvärt lågt.
Inom programmet satsas mycket på projektkurser som enligt bedömargruppen verkar fungera mycket bra. Kurserna genomförs till största del i
samverkan med näringslivet och syftar till att förbereda studenterna för ett
kommande arbetsliv. Dessa kurser utgör en god förutsättning för att bidra till
utbildningarnas ”ingenjörsmässighet” och är ett i stort sett fullgott alternativ
till praktiken.
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Om ett program skall motsvara kraven för både en högskoleingenjörsexamen och en teknologie kandidatexamen måste programmen uppfylla
båda dessa krav. Exempelvis är det tveksamt om det avslutande projektarbetet,
genomfört av upp till 20 personer, inom Programvaruteknik kan jämställas
med en C-uppsats med dess krav på självständigt arbete och ämnesfördjupning. Det är därför nödvändigt att det finns helt självständiga delar inom
projektarbetet som för en (eller två) student(er) kan sammanföras till en Cuppsats, som i sin helhet kan bedömas av examinatorn. Rekommendationen
från bedömargruppen är emellertid att studenterna examineras på vanligt sätt
med en uppsats. När det gäller examinationskrav rekommenderar bedömargruppen institutionerna att jämföra sina kurser med motsvarande vid andra
lärosäten genom till exempel benchmarking – detta för att studenterna inte
skall tveka om värdet på sin examen.
Andelen laborativa moment är låg inom många program. Det gäller särskilt
de maskintekniska programmen, där det skulle behövas en betydligt större
andel praktiska maskininriktade övningsmoment. Även för de elektrotekniska
programmen skulle de laborativa momenten kunna utökas.
Matematik

Matematikundervisningen fungerar bra och drivs av duktiga och engagerade
lärare. Intressant att notera var att studenterna vid Programvaruteknikprogrammet i flera fall valt det programmet för att matematikinnehållet inte är
så omfattande, men sedan märkt att de behöver mer matematikkunskaper för
att bättre klara andra kurser och då valt fler matematikkurser och upplevt det
positivt. Inom maskinteknikprogrammen försöker programledningen aktivt
integrera matematikundervisningen i kärnämnet, vilket uppskattas mycket
av studenterna.
Det faktum att matematiklärarna är lokaliserade vid Institutionen för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik i Karlskrona och där belägen en
bit bort från teknikinstitutionen är enligt bedömargruppen inte ett bra utgångsläge för samverkan med ämneslärarna. En samlokalisering med någon
av teknikinstitutionerna skulle förmodligen underlätta samarbetet.
Studenter

Den stora nedgången i telekommunikationsbranschen har haft följder för
högskolan i form av kraftigt sjunkande studentunderlag. Ett lärosäte med en
så tydlig nisch mot en specifik bransch som Blekinge tekniska högskola blir
naturligtvis sårbart.
Rekryteringen till BTH har hittills varit rikstäckande. Bland studenterna
finns många som har gjort medvetna val till en högskola med en utpräglad
IT-profil. Söktrycket har emellertid minskat – hösten 2001 antogs cirka 200
nya studenter, nära en halvering av antalet antagna hösten 1999. Orsaken har
med all säkerhet att göra med nedgången i telekommunikationsbranschen.
Examinationsgraden är mycket låg – endast 30–40 studenter tog ut examen
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under 1999/2000 respektive 2000/2001. BTH har en anmärkningsvärt låg
examination. Av de studenter som påbörjade studierna höstterminen 1996
hade 17 procent tagit examen fram till år 2001.
Studenterna har svaga förkunskaper i framför allt matematik men även i
fysik och programmering. Olika åtgärder har vidtagits för att söka lyfta de
studenter som har problem i dessa ämnen.
Lärare

Eftersom högskolan har vetenskapsområdet teknik finns också en hög vetenskaplig nivå i lärargruppen. Detta medför forskningsöverbyggnad som kan
garantera god kvalitet. Många av lärarna har även omfattande branschvana
och yrkeserfarenhet, vilket är en fördel. Bland lärarna finns en pionjäranda
som bedömarna uppmuntrar högskolan att slå vakt om.
Bedömargruppen vill dock uppmana ledningen att se till att samtliga lärare,
även den stora adjunktsgruppen, får möjlighet till kompetensutveckling.
Samverkan

Samverkan med närliggande industri för IT och telekommunikation är
mycket väl utvecklad. En sådan koncentration av de externa samverkanskanalerna innebär en stor sårbarhet. Bedömargruppen kan dock inte se att de
för studenternas projekt- och examensarbeten viktiga kontakterna ännu har
påverkats negativt.
Internationaliseringen inom de utvärderade utbildningarna är svag.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar förutom Programvaruteknik uppfyller
examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Programvaruteknikprogrammet uppfyller inte normen för poängomfattningen i matematik för högskoleingenjörsexamen, enligt bedömargruppens
referensram.
Rekommendationer

• Fastställ en tydlig examensordning. De program som marknadsförs som
högskoleingenjörsprogram bör ha högskoleingenjörsexamen som första
alternativ för examen.
• Skapa program med breda ingångar och tydliga valbara inriktningar samt
med hållbara programbenämningar.
• Säkerställ kravet på examensarbete/C-uppsats vid
högskoleingenjörsexamen/kandidatexamen från Programvaruteknikprogrammet.
• Öka andelen laborationer i framför allt maskinteknik och elektroteknik.
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Chalmers tekniska högskola
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram, 120 poäng
Byggteknik
Byggingenjör
Datateknik
Dataingenjör
Elektroteknik
Elektroingenjör
Kemiteknik
Kemiingenjör
Maskinteknik
Maskiningenjör
Mekatronikingenjör
Teknologie kandidatprogram, 120 poäng
Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn
Inrättade huvudämnen för kandidat-/magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Byggnadsteknik, Elektroteknik, Maskinteknik samt Kemiteknik
Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Byggingenjör

62

31/69

Dataingenjör

84

14/86

129

12/88

36

63/37

Elektroingenjör
Kemiingenjör
Maskiningenjör
Mekatronikingenjör
Totalt

138

15/75

34

13/87

483
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Chalmers självvärdering föregicks av en egeninitierad självvärdering som utfördes ett år tidigare. Den självvärderingen tycks ha varit det huvudsakliga
underlaget till föreliggande självvärdering. Eftersom genomförandet av de
båda självvärderingarna haft olika uppläggning har en stor del av de uppgifter
som Högskoleverket begärt in blivit ofullständigt besvarade.
Delar av lärarkollegiet har deltagit i arbetet med självvärderingen. Graden
av förankring bland en större grupp av lärarkollegiet är otydlig. Studenterna
har inte varit direkt involverade i självvärderingsarbetet.
Organisation

Högskoleingenjörsutbildningen vid Chalmers tekniska högskola är förlagd till
Ingenjörshögskolan vid Chalmers Lindholmen, som sedan 1999 är ett dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB. Verksamheten sker i samverkan
med Chalmers tekniska högskola (nedan kallad Chalmers). Under Chalmers
Lindholmen ligger även Sjöfartshögskolan och Industrihögskolan som erbjuder fort- och vidareutbildning för yrkesverksamma ingenjörer, tekniker och
sjöbefäl. En bolagsstyrelse har det övergripande ansvaret för verksamheten.
Fyra verksamhetsområden finns inrättade, Sjöfartshögskolan, Ingenjörshögskolan, Industrihögskolan samt Forskning. Varje verksamhetsområde leds
av en vicerektor. Prefektgruppen bestående av rektor, prefekterna och den administrativa direktören utgör skolans operativa ledning.
Beslut om utbildnings- och kursplaner för högskoleingenjörsprogrammen
fattas av vicerektor för Ingenjörshögskolan efter det att ärendet beretts i respektive programråd. Detta är en bristande ordning, lärare och studenter skall
vara representerade då dessa beslut fattas. För varje program finns en programledare, som har en stor betydelse för programmets genomförande och utveckling. En programkommitté finns med programledaren och lärarna och med
uppgift att svara för programutvecklingen. Programkommittén är ett årsövergripande forum där såväl utbildningens helhet som de enskilda årskurserna
och kurserna diskuteras. Studenterna är tillsammans med näringslivet och
lärarna representerade i programrådet, som är en referensgrupp till programledaren. Programrådens aktivitet varierar mellan programmen, normalt är fyra
möten per år, men inom kemiprogrammet hade programrådet varit inaktivt
under mer än ett år, vilket inte är tillfredsställande. Högskolan bör se över sin
organisation, så att studenters och lärares delaktighet i beslut rörande utbildningen säkerställs. Studenter från Byggingenjörs- och Affärsutvecklingsprogrammen betonade vikten av fungerande programråd. I programledarrådet
samarbetar alla programledarna för att samordna aktiviteterna på de olika programmen. Gemensamma valbara kurser för studenterna finns bland annat på
Data- och Elektroingenörsprogrammen, Maskin- och Mekatronikingenjörsprogrammen samt på Byggingenjörs- och Affärsutvecklingsprogrammen.
Ett organiserat samarbete finns på ledningsnivå mellan Chalmers Lindholmen och Chalmers. På lärarnivån finns ett visst samarbete i samband
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med vissa gemensamma kurser. Med några få undantag förekommer ingen
samläsning mellan de två ingenjörsutbildningarna. Lärarnas kontakter med
Chalmers varierar mellan programmen. Lärarutbyte finns på programmen för
Elektroingenjör och Byggingenjör, medan lärarna inom de andra programmen i stort saknar samverkan. Studenternas samverkan mellan de båda enheterna är närmast obefintlig. Vi-och-dem-mentaliteten florerar fortfarande på
undervisningsgolvet. Den verksamhet som finns vid Chalmers borde kunna
ske i långt högre grad i samverkan med Chalmers Lindholmen bland annat
beträffande pedagogiska former och forskning.
Både lärare och studenter påtalade avsaknaden av en campus-anda för
Chalmers Lindholmen där aktiviteter inte avstannar efter arbetsdagens slut.
Befintliga dokument som beskriver villkoren för olika examina bör sammanställas till en tydlig lokal examensordning.
Programmen leder i första hand fram till högskoleingenjörsexamen.
Chalmers utnyttjar endast i mycket begränsad omfattning sin examensrätt
avseende kandidat- och magisterexamen. För att erhålla en teknologie kandidatexamen krävs att minst 60 poäng av totalt lägst 120 poäng skall genomföras vid Chalmers. Häri skall ingå minst 20 poängs fördjupningsstudier
inom ämnet samt ett examensarbete om 10 poäng.
Utbildning

Samtliga högskoleingenjörsutbildningar är väl balanserade avseende innehållet av matematik, teknik och teknikstödjande ämnen och uppfyller därmed
bedömargruppens kriterier för högskoleingenjörsexamen.
En bra och positiv anda råder mellan studenter och lärare. Lärosätet har
för studenterna tillgängliga lärare och välutrustade lokaler. Pedagogiken och
examinationsformerna varierar mellan programmen. Goda exempel finns
på pedagogiskt nytänkande som bättre borde kunna spridas till samtliga
program. Förutsättningen för detta skulle väsentligt underlättas om ett programöverskridande forum skapades för pedagogiska diskussioner. Då Chalmers Lindholmen ser lärandet som sin profil skulle detta forum med stor
fördel även kunna inkludera Chalmers, vilket även skulle vara utvecklande
för samarbetet dem emellan.
På programmet för Elektroingenjör har första året ändrats för att skapa en
mjukare övergång från gymnasiet. Studenterna har delats in i grupper om
cirka åtta studenter, och examinationen sker mestadels muntligt. Under årskurs tre erbjuds studenterna hjälp med planeringen av sina studier för att på
så sätt underlätta för dem att klara av sin examen. Erfarenheterna av dessa
insatser, som bland annat medfört färre avhopp, är mycket positiva från både
studenter och lärare. Programmet för Maskiningenjör har nyligen förnyats
genom skapandet av större kursblock om 5 poäng. Erfarenheterna visar att
färre små tentamina ger bättre examinationsresultat. I programmet Affärsutveckling med entreprenörskap har traditionella tentamina i stor utsträckning
ersatts med alternativa examinationsformer. Examinationsformerna varierar
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överlag mellan skriftliga tentamina och olika former av projektredovisningar.
Formerna anpassas efter utbildningsnivå, studenternas förmåga och kunskapsnivå. Även projektarbeten betygsätts individuellt.
På programmet Kemiingenjör är miljön liten i ett Lindholmenperspektiv,
och svårigheten att rekrytera vikarier för lärarna skapar problem. Studenterna
saknar helt valmöjligheter inom kursutbudet. Bedömargruppen uppfattar att
viljan till förnyelse av pedagogiska former är svagare utvecklad på Kemiingenjörsprogrammet jämfört med övriga program. En samverkan med andra
lärosäten borde kunna ge möjligheter till såväl ett utökat kursutbud som pedagogisk förnyelse. Projektundervisning bör införas i ökad omfattning. För
laborationer finns bra lokaler och god utrustning.
Formerna för examensarbetet och dess examination varierar mellan programmen. På Maskinteknikprogrammen skriver studenten en planeringsrapport före starten av arbetet. Redovisning sker inför minst tre grupper, vilka
innefattar handledare även från andra institutioner än den egna. På Byggteknikprogrammet görs en förhandsredovisning av projektet inför övriga studenter. Här finns goda exempel att sprida inom det egna lärosätet. Ett tydligt och
gemensamt kvalitetssäkringssystem för examensarbetet bör upprättas.
Möjligheten för övergång till civilingenjörsutbildning finns men ser olika
ut för olika program. För de flesta programmen fordras ett överbryggande
block på 20 poäng, dock inte på Maskiningenjörsprogrammet om en speciell
gren väljs i årskurs tre. Från Kemiingenjörsprogrammet och Byggingenjörsprogrammet krävs dock ett överbryggande år på 40 poäng efter det tredje
året. Cirka 15 procent fortsätter till civilingenjörs- eller magisterexamen.
Ledningen vid Chalmers Lindholmen tror inte på möjligheten att organisera
en gemensam start för båda ingenjörsutbildningarna.
Matematik

Matematikutbildningen utförs av lärare från Institutionen för matematik.
Maskinprogrammen har ingen introduktionskurs för studenterna, utan ”börjar där studenterna står”. Övriga program tillämpar preparandkurser, vilket
uppskattas av studenterna och även efterfrågas av de studenter som idag inte
får denna introduktion. Denna möjlighet bör ges till samtliga studenter.
Övergången från gymnasiets matematik till högskolematematiken beskrevs
av studenterna som svår. De som gått det tekniska basåret klarade dock matematiken till största delen utan problem. Ledningen för Byggingenjörsprogrammet angav matematiken som det största hindret för examination, vilket
bekräftades av studenterna. Studenterna efterfrågar en tydligare återkoppling
till matematiken under utbildningen. Det nya affärsutvecklingsprogrammet
gavs som exempel med en bra integrerad utbildning i matematik.
För att ta itu med problemet med matematikkurserna har Institutionen för
matematik nyligen startat ett matematikprojekt som följs av teknikinstitutionerna genom en styrgrupp som programledarrådet har tillsatt.
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Studenter

För samtliga högskoleingenjörsutbildningar har krävts behörighet matematik
E, (som fr.o.m. 2002 ändrats till matematik D) fysik B samt kemi A, utom för
Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn som kräver matematik C, samhällskunskap A, fysik A och kemi A (alt. naturkunskap B).
Chalmers har ett attraktivt ”varumärke”, vilket lockar många studenter
även utanför Göteborgsregionen. Rekryteringen är god och tycks inte ha
påverkats i någon nämnvärd grad av den allmänna nedgången i landet av
sökandetrycket till högskoleingenjörsutbildningarna. Undantaget är Kemiingenjörsprogrammet, som liksom övriga kemiteknikutbildningar i landet har
en minskande rekrytering.
Studenterna känner sig väl bemötta och är nöjda med valet av sin utbildning. Studievägledningen följer aktivt upp de studenter som inte tar sina
poäng. Lärosätet bedriver även en uppsökande verksamhet av dem som nästan avslutat sin examen. Dessa erbjuds en kortare uppdateringskurs samt extra
tentamenstillfällen.
Studenterna har en formell representation i beslutande organ. Deras faktiska representation brister dock, och högskolan bör i högre grad göra studenterna delaktiga i arbetet med utvecklingen av utbildningarna.
Lärare, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Två pedagogiska resurspersoner finns tillgängliga på deltid. Pedagogiska kurser erbjuds alla lärare.
Forskningen är under utveckling, dock från en relativt låg nivå. Uppbyggnaden bör göras i nära samverkan med Chalmers. Vid Chalmers Lindholmen
finns forskning till exempel inom Virtual Reality, där man kan tänka sig ett
intresse för att ge profileringskurser även till teknologer vid Chalmers.
En mindre del av lärarna står för huvuddelen av den totala forskningen.
Möjligheten till kompetensutveckling var föremål för olika tolkningar, från
två veckor till 20 procent i genomsnitt. Uttalade riktlinjer för lärarnas kompetensutveckling saknas.
Ett nytt system för kursvärdering har införts. Tre till fyra studentrepresentanter väljs från varje kurs. Tre möten hålls med dessa i kursnämnden, det
första efter andra föreläsningen, det andra efter cirka halva kursen samt det
sista efter kursens slut. Alla studenter kommer under sin utbildningstid att ha
deltagit som studentrepresentant.
Utvecklingen av nya program är avhängig av faktorer som omvärldens
efterfrågan och eldsjälar vid lärosätet. Vid förslag av ett nytt program ges
utvecklingsmedel. Det nystartade programmet, Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn, upplevs av lärarna som vitaliserande även för
Byggingenjörsprogrammet. För närvarande planeras även ett nytt magisterprogram med studiestart 2002, i samverkan med Northumbria University i
Newcastle, UK.
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Samverkan

Representation finns från näringslivet i beslutande organ. Programråd finns
men vissa av dem är inte aktiva. En tydlig vision för kontakterna mellan högskolan och näringslivet saknas. Det faktiska inflytandet från näringslivet kan
och bör utvecklas.
Studenterna har svårt att hitta examensarbetsuppgifter ute i näringslivet.
På Mekatronikingenjörsprogrammet erbjuds hälften av studenterna en så kallad Co-oputbildning, men det finns svårigheter med att ackvirera platser till
Co-opvarianten. Detta bör kunna förbättras med tanke på den industritäta
region som lärosätet befinner sig i. På Affärsutvecklingsprogrammet har studenterna tagit ett eget och lovvärt initiativ genom att bjuda in en näringslivsrepresentant varannan tisdagskväll för att ge sina arbetslivserfarenheter.
Det internationella utbytet beskrivs generellt som mycket svagt av lärare
och ledning. När lärarutbyten sker är de vanligen kortvariga (tvåveckorsperioder). Studenterna bör erbjudas bättre möjligheter till internationella
utbyten.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Rekommendationer

• Utveckla samarbetet mellan Chalmers och Chalmers Lindholmen så att
det omfattar även lärare och studenter.
• Säkerställ att lärare och studenter blir delaktiga i beslut som rör utbildningen.
• Programmet för Kemiingenjör bör utveckla samarbetet med andra kemiinstitutioner i landet och inom Chalmers. Det bör ges ekonomiska
förutsättningar för att utveckla de pedagogiska formerna och bredda
kursutbudet.
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Högskolan i Borås
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram/teknologie kandidatprogram, 120/140 poäng
Byggteknik
Byggteknik med inriktning Byggteknik/produktionsteknik
Datateknik
Datateknik
Elektroteknik
Elektroteknik med inriktning Elkraft- och värmeteknik, Hård- och mjukvarudesign, Medicinsk elektronik samt Telekommunikation och signalbehandling.
Kemiteknik
Kemiteknik med inriktning Bioteknik och Ekoteknik.
Maskinteknik
Maskinteknik med inriktning Produkt- och processdesign samt Industriella
system, 140 poäng
Övriga
Industriell ekonomi med inriktning Logistik 140 poäng och Affärsingenjör
120 /140 poäng
Textilteknik
Teknologie magisterprogram 80/40 poäng
Byggteknik med inriktning Innemiljö
Elektroteknik med inriktning Datorstyrd automation, Elkraft- och värmeteknik, Kommunikation och signalbehandling samt Medicinsk elektronik
Kemiteknik med inriktning Miljöteknik
Maskinteknik med inriktning Logistik samt Datorstyrd automation
Maskinteknik med inriktning Textilteknologi, 40 poäng
Inrättade huvudämnen för kandidat-/magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Byggteknik, Datateknik (kand.), Elektroteknik, Energiteknik (kand.), Industriell ekonomi (kand.), Informatik, Kemiteknik, Maskinteknik samt Textilteknologi (kand.)
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Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Byggteknik

14

21/79

Datateknik

65

16/84

Elektroteknik

50

18/82

Maskinteknik

122

45/55

Kemiteknik

40

74/26

Textilteknik

21

95/5

Totalt

312

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Arbetet med självvärderingen sammanföll med institutionens omorganisation. Den är framtagen av några få ledningspersoner och saknar i stort sett
förankring i den nya organisationen både bland lärare och studenter. Detta
gäller framför allt Institutionen för Ingenjörshögskolan, där ledningen för
maskinteknikutbildningarna med anledning av den svaga förankringen tagit
fram en egen sammanfattande självvärdering, som bedömargruppen fick ta
del av vid platsbesöket.
Organisation

Högskolan i Borås bedriver högskoleingenjörsutbildning vid två institutioner
– Institutionen Ingenjörshögskolan och Institutionen Textilhögskolan, som är
unik i Norden. Samarbetet mellan institutionerna fungerar väl. Ingenjörshögskolan utgör cirka 20 procent av högskolan med avseende på studentantalet.
Högskolan genomför utlokaliserad utbildning i Varberg, där första året av
högskoleingenjörsutbildningen kan läsas med öppen ingång.
Institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) ger utbildningar inom
det samhällsvetenskapliga området med kurser inom datalogi/datavetenskap
som inte utnyttjas inom till exempel ingenjörsprogrammet Datateknik. Här
finns en kompetensresurs i form av både lärare och kurser som skulle kunna
bidra till förstärkning av den lärarkompetens som behövs för Datateknik.
En omorganisation har nyligen genomförts med ny prefekt för Ingenjörshögskolan och externa ordföranden i samtliga institutionsstyrelser. Organisationsändringen skall bland annat möjliggöra utveckling av forskningen och
öka fokus på internationalisering. Bedömargruppen mötte positiva reaktioner
på förändringen, men det är ännu för tidigt att se hur den fallit ut, och det är
intressant att följa hur en extern ordförande kommer att påverka organisationen och utbildningarna.
Det finns en studierektor med ansvar för hela grundutbildningen och en
för varje ämnesområde. Varje högskoleingenjörsprogram leds av en utbildningsledare. Programmen byggs upp utifrån institutionens kompetens, där få
kurser hämtas från andra institutioner. Programmen inom Textilhögskolan
köper ett flertal kurser från Ingenjörshögskolan. Utbildningsplaner diskute-
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ras i lärarkollegier och i institutionsstyrelsen. Beslut om nya utbildningsplaner fattas i Forsknings- och utbildningsnämnden och beslut om nya enstaka
kurser i institutionsstyrelsen. Eftersom mycket av det beredande arbetet inom
institutionerna sköts genom informella kontakter så är studenterna oftast inte
delaktiga i det arbetet.
När det gäller högskoleingenjörsexamen och teknologie kandidatexamen
finns det stora oklarheter, särskilt bland studenterna. Det finns visserligen mål
för de olika examensformerna, men det är svårt att tydliggöra den grundläggande skillnaden mellan dem. Enligt den lokala examensordningen skall en
högskoleingenjörsexamen omfatta minst 120 poäng, varav minst 60 poäng
inom huvudämnet, 10 poäng examensarbete och 8 veckors praktik. För en
teknologie kandidatexamen gäller därutöver att minst 20 poäng av de 60
skall vara på C-nivå och minst 15 poäng i biämnet matematik. Eftersom
dessa båda krav är uppfyllda i utbildningsplanerna för högskoleingenjörsprogrammen leder samma utbildning till båda examina.
Examensförordningen för Textilteknikutbildningen, 120 poäng är otydlig.
Denna utbildning har hittills avslutats med kandidatexamen, men ändå kallats
ingenjörsutbildning. Från och med höstterminen 2003 kommer utbildningen
även formellt att avslutas med högskoleingenjörsexamen. Programändringen
innebär krav på åtta veckors icke-poänggivande praktik. Eftersom alla utbildningsmoment måste ge poäng kan detta krav inte ställas. Således uppfyller
utbildningen redan nu kraven för högskoleingenjörsexamen.
Enligt ledningen för Ingenjörshögskolan är det en stor enighet om att det är
högskoleingenjör som skall vara huvudinriktningen för examen, men osäkerheten bland studenterna gör att högskolan måste skapa klarhet i vad de olika
examensmöjligheterna innebär och förmedla detta till studenterna.
Utbildning

Högskoleingenjörsutbildningarna fungerar i huvudsak bra både från näringslivsperspektiv och från studerandeperspektiv. Programmen har en god bas i
matematik och därutöver en bred utbildning i huvudämnet. Omfattningen
av teknikstödjande ämnen är dock liten, och ingenjörsmässiga kunskaper kan
integreras mer i samband med undervisningen i teknikämnet. Brist på disputerade lärare och lärare med tillräcklig ämneskompetens är ett problem inom
flera teknikområden.
Den pedagogiska grundsynen syftar till att utveckla studenternas självständiga kreativa tänkande genom projekt och praktiska tillämpningar. I skenet
av detta förekommer det alltför lite projektarbeten i början av utbildningen.
Projektarbeten genomförs mest mot slutet av utbildningen, oftast med två till
fyra personer i varje projektgrupp. Kursen miljökunskap och kommunikation
i årskurs ett är ett bra steg mot att förverkliga den pedagogiska grundsynen.
Formerna för både undervisning och examination är inom de flesta program ganska konventionella, men enligt lärarna finns det en levande pedagogisk miljö på institutionen. Vissa försök har under det senaste året gjorts med
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nya undervisnings- och examinationsmetoder i några av kurserna. Examinationsformer som i högre grad än idag stöttar inlärningen bör understödjas
och uppmuntras.
Viktiga styrkeområden för högskolan är samarbetet med Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) samt forskningsverksamheten inom material- och energiområdet. Detta samarbete bör dock kunna utvecklas att
omfatta fler program och fler inslag i utbildningen.
Bedömargruppen ser allvarligt på Ingenjörshögskolans lärarsituation. Det
kan starkt ifrågasättas huruvida det är tillräcklig kompetensnivå att själv ha
gått en kurs för att klara av att undervisa i densamma på en högskoleutbildning. Det bör rimligen krävas en fördjupning på åtminstone magister- eller
civilingenjörsnivå. Bristande ämneskompetens, framför allt inom Datateknikprogrammet, gör att högskolan noga måste se över och förstärka kompetensen inom olika områden både vad gäller nuvarande utbildning och innan ny
utbildning startas.
Lärarkåren inom Byggteknikprogrammet har en stark koppling till industrin, och därför blir utbildningen mycket relevant för byggindustrin och
det blir lätt att hålla kurser uppdaterade i relation till utvecklingen inom industrin. Förankringen av undervisningen till högskolan försvagas dock och
det blir svårt att säkerställa att nivån på utbildningen upprätthålls. Omfattningen av externa lärare är alltför stor. Särskilt kritisk var lärarsituationen på
magisterprogrammet i byggteknik där enbart en fast deltidsanställd lärare
undervisade. Risken för att nivån inte kan hållas förstärks av att externa undervisare också får ta ansvaret för hela centrala kurser.
Inriktningen inom Elektroteknikprogrammet mot elkraft och värmeteknik
är mycket intressant för de delar av näringslivet som är verksamma inom dessa
områden, till exempel kommunala och andra energibolag samt leverantörer av
utrustning för generering av kraftvärme. Inriktningen är idag ganska ovanlig
bland landets lärosäten. Den är väl anpassad till skandinaviska behov, och
skulle med fördel kunna utgöra en del i en profilering av högskolan.
Inslaget av projektarbeten på Elektroteknikprogrammet är svagt och borde
kunna förstärkas.
En mycket intressant utveckling är de Internetbaserade kurserna – speciellt elektronikkurserna med den egenutvecklade elektronik-laborationslådan,
som varje student får och kan ta hem för att utföra laborationer och egna experiment. Denna modell ger studenterna mycket goda möjligheter till lärande
och är värdefull att vidareutveckla och sprida till fler kurser och högskolor i
landet.
Det finns planer på att starta magisterprogram i datateknik, men ansvariga anser, och bedömargruppen instämmer, att det behövs mer resurser och
kompetensförstärkning inom teknikämnet innan ett magisterprogram kan
starta. Som exempel kan nämnas behovet inom realtidssystem och distribuerade system.
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I Kemiteknikprogrammet är valbarheten i realiteten liten, särskilt för kurser
utanför kemi/kemiteknik. Förekomsten av teknikstödjande ämnen är därför
svag. Forskningsvolymen är relativt liten men under uppbyggnad, framför
allt i anslutning till magisterprogrammet. Högskolan önskar utveckla forskningen inom områdena sötvattenekologi och bioteknik/biopolymerer.
Maskinteknikprogrammet med inriktning mot Produkt- och processdesign,
som 2003 bytte namn till enbart ”Produktdesign” lever inte upp till vad man
kan förvänta sig av namnet på utbildningen. Eftersom utbildningen enbart
innehåller en enda designkurs skulle det vara mer korrekt att kalla den för till
exempel ”Produktutveckling”.
Några av maskinteknikprogrammets laborationer utförs på Chalmers, på
grund av brist på rätt utrustning vid institutionen.
Den egna forskningen inom maskinområdet är liten och ganska ostrukturerad. En forskningssamordnare har tillsatts för att strukturera upp den.
Textilhögskolan är en väl fungerande enhet med bra utbildning. Textilteknikingenjörerna har en hel del fullskaleutrustning där laborationer kan
genomföras, vilket är mycket uppskattat av studenterna. En del laborationer
görs också på SP och på Chalmers. Även ett lokalt gymnasium har kunnat
utnyttjas för detta ändamål. En satsning på ytterligare laborationsutrustning,
värd fem miljoner, finansieras till stor del av ett antal företag i branschen.
Matematik

Studenterna erbjuds en frivillig preparandkurs under en vecka. Inom utbildningens ram ägnas också första veckan åt att repetera gymnasiets matematik.
Matematiken verkar i stort sett fungera och lärarna upplever inte matematik
som något stort problem för studenterna. Cirka 60–70 procent klarar den första matematiktentamen, men pedagogiska förbättringar önskas. Matematikläraren bör i högre grad än nu använda exempel från teknikområden.
Högskolan genomförde läsåret 2000/2001 ett ambitiöst projekt med förnyelse av undervisningen. Bland förstaårsstudenterna valdes slumpmässigt
en klass av dataingenjörsstudenter ut för att testa ett antal förändringar av
den grundläggande matematikundervisningen. Projektet föll dock inte väl
ut eftersom de nya pedagogiska idéerna visade sig svåra att förankra hos
studenterna och därmed implementera i undervisningen. Det prövade undervisnings- och studiesättet kräver troligen en mognad som alltför få förstaårsstudenter har.
Studenter

God tillgång på studentbostäder har underlättat rekryteringen av högskolingenjörer. Högskolan har lyckats mycket bra med rekrytering av studenter
fram till den senaste antagningen, då antalet nyantagna sjönk med cirka 25
procent, i stort lika fördelat på samtliga program förutom Affärsingenjörsprogrammet. Studenterna rekryteras till mycket stor del från närområdet,
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inklusive Göteborg. Flertalet av studenterna har varit ute i förvärvslivet och
studerat på komvux innan de sökt in på högskolan. Flera av utbildningarna,
till exempel textilingenjörs- och affärsingenjörsutbildningarna, rekryterar
många kvinnor.
Kontakterna mellan studenter och lärare sker informellt. Studenterna är
dåligt insatta i möjligheterna till representation i beredande och beslutande
organ. De framhåller den nära kontakten med lärarna som något positivt.
Högskolan måste dock anstränga sig mer för att förbättra informationsrutinerna till studenterna och för att få studentrepresentationen att fungera.
Högskolan arbetar med uppföljning av studenternas resultat, och de studenter som enbart har presterat 20 poäng eller mindre under läsåret blir kontaktade av institutionen.
För att uppmärksamma studenternas examensarbeten har något som benämns ”examensarbetsvernissage” införts. Studenterna får där tillfälle att
på affischer presentera sina examensarbeten för andra studenter, lärare och
näringsliv. Pris för bästa examensarbete delas ut. Dessa affischer sitter sedan
kvar i allmänna utrymmen under ett helt läsår. För studenterna innebär detta
en extra sporre till ansträngning och också en signal om examensarbetets betydelse.
En del studenter inom vissa program kände sig inte tillräckligt utmanade
och bedömargruppens intryck var att de skulle klara av högre krav.
Studenterna menar att kårlivet inom högskolan är mer eller mindre obefintligt. Här bör högskolan arbeta aktivt för att aktivera studenterna i syfte att
undvika den ibland gymnasiala inställningen hos studenterna.
Lärare

Det råder brist på kompetenta lärare inom flera teknikområden. I vissa kurser hyrs lärare in direkt från företag i regionen, vilket av många upplevs som
värdefullt. Det minskar bland annat sårbarheten och ökar relevansen i utbildningen. Ungefär hälften av lärarna har tidigare arbetat inom industrin.
Ledningen för Maskinteknikprogrammet planerar för en förstärkning
av lärarkåren. Inom datavetenskap/datalogi måste ämneskompetensen
förbättras med fler lärare, som har en rejäl fördjupning på magister-/
forskarutbildningsnivån inom ämnet. För närvarande är ett flertal av adjunkterna högskoleingenjörer från det egna programmet, och de disputerade
lärarna är ursprungligen från andra ämnesområden. Numera ställer dock
lärosätet krav på magisterexamen för att anställa någon som adjunkt. Högskolan saknar lärare inom centrala ämnesområden som realtidssystem, och
kursen i operativsystem köps in från industrin.
Högskolan bör sörja för att ett visst minimum av pedagogisk kompetens
uppnås av de externa utbildarna, till exempel genom att låta dem delta i pedagogisk utbildning.
Trots lärarbrist vittnar lärarna om gott arbetsklimat, men också sårbarhet
på grund av alltför få ämneskolleger.
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Adjunkter har enligt avtal rätt till egen kompetensutveckling cirka 10 procent av tjänstgöringstiden och lektorer cirka 20 procent, men på grund av hög
andel undervisning är det svårt för lärarna att utnyttja denna tid.
Även om högskolans strävan är att alla nya lärare skall gå en kurs i pedagogik har inte alla lärare pedagogisk utbildning. Några lärare har gått en tiopoängskurs i pedagogik som ges av Centrum för lärande utveckling (CLU).
Högskolan arbetar med att komma till rätta med den bristande lärarkompetensen. Detta arbete är mycket betydelsefullt och det är viktigt att det
skapas reella möjligheter för lärarna till kompetensutveckling. Den påbörjade uppbyggnaden av forskningen återspeglas i lärarkåren genom att några
adjunkter befinner sig i forskarutbildning, en professor i polymerteknologi är
på väg in och det planeras för en adjungerad professor och en gästprofessor.
Inom datavetenskap/datalogi deltar flera adjunkter i högskolans egna magisterprogram.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Flera studier har gjorts av de studenter som lämnat högskolan både med och
utan examen. Resultatet, som inte redovisas på programnivån, utgör emellertid mer en uppföljning av studenterna vad gäller examination och anställningsförhållanden än en utvärdering av utbildningarna.
För åren1999–2002 finns en kvalitetsplan för högskolan, innehållande
planer, mål och utvärderingsmetod för varje institution. Ingenting – varken
vid besöket eller i självvärderingen – tydde emellertid på att dokumentet var
levande. Det nämndes inget om dokumentet, inte heller om eventuella förestående utvärderingar.
Lärosätet bör införa en gemensam norm för hur kursnivåer skall sättas
samt systematiska kvalitetssäkringsmetoder på programnivå och kursnivå. En
sådan norm kan till exempel skapas genom benchmarking med andra högskolor. Kursvärderingar genomförs systematiskt, men uppföljningen av dessa
varierar dock mellan lärarna och bör förbättras och systematiseras.
De examensarbeten som presenterades för bedömargruppen var av skiftande kvalitet. Åtgärder krävs för att säkerställa kvaliteten på studenternas
examensarbeten och ett gemensamt kvalitetssäkringssystem bör skapas för
detta.
Samverkan

För formella kontakter med näringslivet finns för varje ingenjörsinriktning
ett näringslivsråd, men rådens aktivitet varierar för de olika programmen. På
Textilteknikutbildningen fungerar rådet bra. Både på Maskin- och Byggteknikprogrammen förekommer många informella kontakter med näringslivet i
relation till utbildningarna. Det skulle emellertid stärka utbildningarna och
kontakterna med näringslivet om näringslivsråd inrättades för samtliga utbildningar.
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Ett framtida möjligt samarbete mellan flera högskolor i västra Sverige
presenterades för bedömargruppen. Man vill kartlägga möjligheterna för
att upprätta samarbetande expertgrupper inom flera tekniska områden. Bedömargruppen ser positivt på detta samarbete och rekommenderar fortsatt
utveckling. Målsättningen är att säkra undervisningens nivå inom en rad
specialområden med förhållandevis få studerande på flera institutioner.
Högskolan har som mål att 20 procent av alla studenter skall göra en del
av sin utbildning utomlands. Studenter på programmet Maskinteknik med
inriktning mot industriella system genomför en termins praktik utomlands,
vilket är mycket uppskattat. Även Textilhögskolan har egna internationella
kontakter. På övriga program är det endast få studenter som genomför sina
studier utomlands, varför stora insatser krävs för att högskolans uppställda
mål skall kunna nås.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade högskoleingenjörs- och teknologie kandidatutbildningar uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Magisterprogrammet inom byggteknik uppfyller inte kraven för examensrätt på grund av brist på disputerade lärare.
Inom datavetenskap/datalogi finns bristande ämneskompetens bland lärarna, och inom maskin- och byggteknikområdet finns alltför få lärare.
Rekommendationer

• Skapa större tydlighet mellan examensformerna högskoleingenjör och
teknologie kandidat.
• Se över programmet Produkt- och processdesign vad gäller benämning
och innehåll.
• Utöka samarbetet med övriga institutioner, framför allt med Institutionen
för data- och affärsvetenskap.
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Högskolan Dalarna
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram, 120 poäng
Byggteknik
Byggteknik med IT-verktyg
Berg- och anläggningsteknik
Datateknik
Datateknik
Informationsteknologi, 140 poäng
Elektroteknik
Elektroteknik
Industriell datateknik
Kemiteknik
Kemiteknik
Maskinteknik
Maskinteknik
Produktutveckling, 120/160 poäng
Övriga
Grafisk teknologi
Metallurgi och materialteknik
Påbyggnadsutbildningar inom teknologie kandidatprogram
Rehabiliteringsteknik, 40 poäng
Trafikstyrning, 40 poäng
Teknologie magisterprogram
Materialteknik, 40 poäng
Maskinteknik, internationell inriktning, 60 poäng
European Solar Engineering School 60 ECTS
Inrättade huvudämnen för kandidat-/ magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Byggteknik, Datateknik, Elektroteknik, Grafisk teknik, Industriell ekonomi,
Kemiteknik, Maskinteknik, Materialvetenskap, Rehabiliteringsteknik samt
Träteknologi.
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Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS
Byggteknik med IT-verktyg

Könsfördelning (kv/män, %)

6

22/78

Berg- och anläggningsteknik

12

14/86

Datateknik

38

17/83

Informationsteknologi

56

51/49

Elektroteknik

17

10/90

Industriell datateknik

19

32/68

Kemiteknik

25

78/22

Produktutveckling

19

10/90

Grafisk teknologi

56

62/38

9

25/75

Metallurgi- och materialteknik
Totalt

257

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Högskolans självvärdering föregicks av en intern självvärdering året innan
med syfte att vara en förövning inför Högskoleverkets utvärdering. En stor
del av innehållet i den ”interna” självvärderingen har legat till grund för den
självvärdering som lämnats till Högskoleverket. De programansvariga har
haft uppdraget att sammanställa underlagen till respektive program. Utkasten från dessa har varit ute på remiss till lärarna. Studenterna, med undantag
av dem vid kemiavdelningen, har inte deltagit i framtagandet av självvärderingen.
Vid platsbesöket gavs informationen om att antagningen höstterminen
2002 till programmen Miljöteknik och Industriell ekonomi hade stoppats
på grund av för lågt söktryck. Då det är oklart om programmen i framtiden
kommer att tas upp på nytt, med befintligt eller förändrat innehåll, tas dessa
program inte upp i utvärderingen.
Organisation

Vid högskolan finns två campus – Campus Borlänge och Campus Falun. De
flesta ingenjörsutbildningar bedrivs vid Campus Borlänge. I Filipstad finns
vid Bergsskolan utbildningar i Metallurgi och materialteknik, Berg- och
anläggningsteknik och i Ludvika finns utbildning i Industriell datateknik.
Ingen egentlig samverkan finns mellan de olika orterna.
Under den senaste sexårsperioden har högskolan blivit föremål för två omorganisationer. Vid tidpunkten för platsbesöket lades planerna för en tredje
omorganisation – en matrisorganisation som var ämnad att genomföras vid
årsskiftet 2002/2003. Programansvariga och lärare var uttalat trötta på alla
omorganisationer, och den planerade organisationen tycks sakna en förankring bland programansvariga, lärare samt studenter.
I den befintliga organisationen ligger programmets ansvar på programansvariga, som upplever att de inte kan utveckla programmen då de saknar
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ekonomiska resurser och ett tydligt ansvar. En utveckling av program och
programinnehåll skulle underlättas genom införandet av ett strategiskt organ
där programutveckling kan diskuteras även över program- och avdelningsgränser.
Teknikutbildningarnas ställning vid högskolan uppfattas som svag. Med
det nya förslaget på en matrisorganisation kommer teknikutbildningen dock
att finnas i två av fem programområden. Högskoleingenjörsexamen skall
omfatta minst 120 poäng varav minst 50 poäng i huvudämne och minst 10
poäng examensarbete. Ämnet matematik skall omfatta minst 10 poäng. För
högskoleingenjörsexamen fordras godkänd praktik.
För teknologie kandidatexamen krävs utöver de allmänna kraven ett biämne som omfattar minst 20 poäng. I övrigt skall villkoren för högskoleingenjörsexamen även vara uppfyllda. Möjligheter finns att få två examina inom
ramen för ett program.
Utbildning

Samtliga utbildningar utom Informationsteknologi uppfyller kraven för en
högskoleingenjörsutbildning med ett väl balanserat innehåll av matematik,
teknik och teknikstödjande ämnen. Högskolan anser att de utbildar högskoleingenjörer som väl möter de krav och önskemål som näringslivet ställer på
nyexaminerade. Att efterfrågan på nyutexaminerade ingenjörer är stor speglas
speciellt av att var och en av de examinerade från Bergsskolan har upp till fyra
erbjudanden om arbete.
En översyn bör göras av det stora programutbudet med syfte att skapa
ett basutbud med färre antal program men med valbarhet till inriktningar.
Diskussion förs inom ledningen om en öppen ingång till högskoleingenjörsprogrammet med senare specialiseringar mot olika inriktningar. Inom Dataoch Elektroteknikprogrammen finns redan en gemensam ingång det första
året.
Undervisningen sker genom en blandning av föreläsningar, laborationer
och projektarbeten. Många studenter uppfattar sig tillhöra ”klasser” med
ett arbetssätt likt gymnasiet, speciellt under de första åren. Huvuddelen av
projektarbetena påbörjas under den andra hälften av utbildningen. Mer av
projektarbeten tidigare i utbildningen borde ge studenterna en bättre bild av
kommande arbetsuppgifter och av vilka arbetsmetoder som kan användas.
Majoriteten av kurserna examineras genom skriftliga tentamina. Projektredovisningar examineras i grupp, vanligen utan individuell betygsättning.
Studenterna upplever att de har en bra blandning av examinationsformer.
Någon egentlig undervisning med problembaserat lärande (PBL) förekommer
inte trots flera skrivningar om detta i självvärderingen. Man menar dock att
många kurser inom programmet tillämpar problembaserat lärande genom de
många projekten.
Pedagogiken som bedrivs är förhållandevis traditionell. Exempel på nytänkande finns dock på olika program. Ett organiserat forum saknas idag där
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diskussioner kan föras om pedagogisk utveckling över programgränser. Ett
sådant forum där goda exempel från det egna lärosätet såväl som från andra
lärosäten kan spridas bör införas. Detta skulle kunna underlätta det pedagogiskt förnyelsearbete vid samtliga utbildningsorter.
Bergsskolan i Filipstad med programmen Berg- och anläggningsteknik samt
Metallurgi och materialteknik saknar idag egentligt samarbete med den övriga
högskolan och bör införlivas tydligare i den pedagogiska och vetenskapliga
gemenskapen. Samverkan mellan alla fyra orter behöver stärkas för att man
skall kunna dra nytta av den samlade kompetens som nu finns utspridd.
Valbarhet finns i viss utsträckning, men de flesta studenter följer dock det
givna spåret som ges av programmens kursinnehåll. En anledning till att studenterna inte gör individuella val är att informationen om konsekvenserna av
egna val för examenskraven inte är lätt tillgängliga för studenterna. En annan
begränsning är tillgången till valbara kurser. Ekonomiska skäl är vanligen en
anledning till detta.
Programmet Informationsteknologi tar in studenter från gymnasiets samhällsvetenskapliga program. Programmet, som omfattar 140 poäng, har stor
bredd och är inriktat mot informationssystem och människa-datorinteraktion. Den tekniska delen av programmet är grund och till mycket liten del
baserad på matematiken eller annan formell bas. Matematiken når inte upp
till 10 poäng utöver gymnasiets matematik D. Kurserna inom Informationsteknologi når inte i tillräckligt hög grad den tekniska fördjupning och teknikbredd som bedömargruppen anser att ett högskoleingenjörsprogram skall
ha. Hela utbildningsprogrammet, som i sig har ett intressant innehåll, bör
ses som ett program inom informatik med teknisk orientering och ge annan
examen än högskoleingenjörsexamen eller alternativt stärkas med en större
omfattning matematik för att möjliggöra ett större teknikdjup.
Bedömargruppen anser det olämpligt att högskolan inför nya ämnen utan
reflektion över om ämnet redan är etablerat eller om det har potential att
utvecklas. I självvärderingen har lärosätet identifierat problemet med informationsteknologi genom att konstatera: ”Ämnet informationsteknologi finns
bara på Högskolan Dalarna. Detta gör det svårt att bedriva forskning inom
ämnet. Vidare finns inte kurser inom ämnet på D-nivå. En lösning är att
utnyttja informatikämnets planer på magisternivå samt datateknikämnets
redan etablerade magisternivå.”
Ämnet informationsteknologi finns redan vid ett flertal universitet och
högskolor, där det i och för sig kan ha olika definitioner. Högskolan Dalarna har infört ett ämne där högskolan själv ser att det finns problem med att
utveckla kurser på D-nivå samt att skapa ett forskningsområde.
På programmet Industriell datateknik finns ett uppskattat Co-opinslag,
som för närvarande ligger i slutet av utbildningen. Önskemål finns dock om
att dela upp praktikperioden på flera perioder.
Forskningsanknytningen varierar inom de olika programmen. Inom
Maskinteknik- och Kemiteknikprogrammen där forskning bedrivs anser stu-
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denterna att de får god forskningsanknytning, och då speciellt i slutet av utbildningen. Forskningsanknytningen inom Byggteknikprogrammen inklusive
programmen vid Bergsskolan, är däremot svag. Den forskning som finns vid
högskolan bör tydliggöras bättre för studenterna i grundutbildningen.
Vid en övergång till civilingenjörsutbildning görs en individuell prövning
av det mottagande lärosätet.
Matematik

Matematikutbildningen inleds med en kurs på 3 poäng med grundläggande
matematik som är en repetition av gymnasiematematiken. Huvuddelen av
matematikens undervisas på traditionellt sätt under det första läsåret med få
kopplingar till teknikämnena. Matematiken uppfattas hos många av studenterna som arbetsam, och lärarna bekräftade att det ofta var matematiktentamina som resterade efter utbildningens genomförande. Studenterna uppvisade
dock en enighet om att undervisningen var bra, vilket sannolikt är en följd av
en kombination av lärare med god pedagogisk förmåga och små studentgrupper med närhet till lärarna. Försök görs även med integrerad undervisning,
bland annat genom att MAPLE undervisas också i årskurs tre av matematiklärare inom ett kemiteknikämne. I Borlänge samordnas undervisningen
mellan programmen under det inledande året. På Bergsskolan genomförs
matematikundervisningen av två egna lärare. Ingen räknestugeverksamhet
förekommer där och studenterna saknade denna möjlighet.
Studenter

Samtliga utbildningar har förkunskapskrav matematik D, fysik B samt kemi A
utom Informationsteknologi som har förkunskapskrav matematik C. Liksom
de övriga högskolorna i landet drabbas Högskolan Dalarna av det sviktande
söktrycket till högskoleingenjörsutbildningarna. För Högskolan Dalarna blir
det särskilt märkbart, med relativt sett få antal studenter, cirka 200 registrerade i årskurs ett höstterminen 2002, till det stora antalet program, 18 stycken
(vid tidpunkten för självvärderingens framtagande). Flera program drivs med
studentgrupper runt tio studenter under den första årskursen. Det låga antalet
studenter på framför allt utbildningarna vid Bergsskolan samt Byggteknikutbildningen leder ofrånkomligen till sparåtgärder som försämrar kvaliteten.
En internationell rekrytering finns genom det internationella magisterprogrammet i Maskinteknik samt programmet European Solar Engineering
School. Den lyckosamma rekryteringen till dessa två internationella påbyggnadsprogram lockar till att skapa fler magisterprogram. Högskolan bör dock
tänka över den medelstora högskolans möjlighet att erbjuda spetskunskap
inom flera områden samtidigt som basen är begränsad.
Den stora efterfrågan som finns på utexaminerade ingenjörer, inte minst
inom bygg, anläggning och metallurgi, där studerandeantalet är kritiskt lågt,
bör tydligare lyftas fram av högskolan vid marknadsföringen.
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Ett intressant försök att rekrytera studenter från nya grupper sker genom
starten av det nya ”Pi-programmet”. Studenter utan den särskilda NT-behörigheten antas, och deras kunskaper kompletteras under två sommarkurser
före och efter det första läsåret. Det är viktigt att följa upp detta försök, som
kan vara ett intressant alternativ till det tekniska basåret.
Studenterna understryker den goda kontakten med lärarna samt deras goda
ämneskunskaper och intresse för sin uppgift. Studenterna tas mycket väl omhand av lärarna, kanske för väl. De förväntar sig att ”bordet är dukat”. De
flesta programstudenter förutom de på kemiteknik saknar en egen hemvist för
träffar och diskussioner.
Studentkåren tycks inte utgöra någon större sammanhållande kraft på högskolan. Kontaktytorna mellan studenterna på hela högskolan bör underlättas.
Att studentkårsverksamheten är svag kan bero på att en övervikt av studenterna kommer från regionen, att de är äldre och redan har etablerade sociala
nätverk. Att studenterna är svagt organiserade speglas även av deras låga deltagande i rådgivande och beslutande organ. Studenterna bör uppmuntras till
att ta en större delaktighet i dessa organ.
Lärare

Lärarna är tillfredställda med sitt arbete och värdesätter sin personliga frihet.
Lärarna beskriver dock problem i samband med mångfalden av omorganisationer och den låga rekryteringen med tillhörande dålig ekonomi.
Det formella och informella lärarsamarbetet inom programmen är väl utvecklat, speciellt beskrivs detta inom Kemiteknik och Maskinteknik.
Pedagogisk utveckling för lärarna kan ske genom de befintliga kurserna på
5+5 poäng i högskoledidaktik. Det vore önskvärt om alla lärare i praktiken
bereds möjlighet att gå dessa kurser inom ramen för sin ordinarie tjänstgöring.
Som ett absolut minimum för kompetensutveckling avsätts fem procent
av anställningen. Kompetensutveckling kan bland annat ske genom externfinansierad forskning eller genom möjlighet att ansöka om medel ur forskningsanslaget för s.k. lektorsforskning. På Maskinteknik finns ett utvecklat
forskningssamarbete med KTH genom industriell produktion. Flera lärare
har forskarutbildat sig. På kemiavdelningen har man skapat ett gott samarbete med Uppsala universitet där tre doktorander vid högskolan har ett aktivt
utbyte med regelbundna och ömsesidiga möten vid de båda lärosätena. Den
dagliga handledningen sker av väl kvalificerade lärare vid högskolan.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Tydliga rutiner finns upprättade av högskolan för hur kursvärderingen skall
gå till, men rutinerna för kursvärderingar varierar mellan lärarna. Med undantag för Kemiprogrammet sker ingen direkt återkoppling av kursvärderingarna till studenterna. Möjligheter finns alltid för studenterna att lägga fram
sina synpunkter under kursens gång, vilket lärarna är lyhörda för. De infor-
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mella kontakterna lämnar dock knappast utrymme för en mer djupgående
analys av kursernas och programmens uppläggning. Högskolan bör följa upp
att kursansvariga följer de upprättade rutinerna.
Examensarbeten skall kvalitetssäkras genom att man följer en utarbetad
process med flera uppföljningspunkter. För detta har mycket väl utformade
anvisningar upprättats av högskolan för alla delar i examensarbetesprocessen.
Anvisningarna skall säkra ett akademiskt och vetenskapligt arbetssätt, inklusive handledarens, opponentens och kontaktpersonens roll.
Företag och branschråd och andra regionala aktörer är en viktig pådrivande
faktor för utveckling av nya program. I övrigt sker utvecklingen genom individuella initiativ från lärarna, och programmets innehåll styrs ofta av lärarnas
kompetens. I den befintliga organisationen tycks inget gemensamt forum finnas där en diskussion förs om tillkomst eller nedläggning av program.
Exempel på uppföljningar av studenter efter examen är få. Ett exempel är
dock Kemiteknikprogrammet där man en gång per år träffar ”gamla studenter” vilket är uppskattat.
För att försöka lyfta fram det kvinnliga perspektivet i utbildningen har flera
projekt genomförts bland annat ”Fler kvinnor till tekniken”.
Samverkan

Ett mycket väl utbyggt samarbete finns mellan företagen i närregionen och
högskolan. Den formella delen av samarbetet sker i de s.k. branschråden som
finns för varje program. I dessa råd finns representanter från både lärare och
studenter. Samarbetet med näringslivet genomsyrar mycket tydligt verksamheten i de flesta program antingen i form av delaktighet i examensarbeten eller
som direkta ekonomiska stöd.
Ett exempel på samarbetet är det nya påbyggnadsprogrammet i LCD-teknologi på 40 poäng, där bland annat den lokala LCD-tillverkande industrin
starkt bidragit till att starta programmet. Andra exempel är Jernkontorets
skattefria stipendier till Bergsskolan på 45 000 vardera till alla studenter på
utbildningslinjen Metallurgi och Materialteknik vid Bergsskolan i Filipstad.
Ytterligare ett exempel är Sveriges Byggindustriers stöd till marknadsföringen
av Byggteknikprogrammet.
Donationer sker även av utrustning till program som därmed förstärker sin
vetenskapliga bas, till exempel Materialteknikprogrammet och Kemiteknikprogrammet. Inom materialteknik har man ett flertal tunga utrusningar, till
exempel elektronmikroskop som används i samarbetsprojekt med industrin.
En bra samverkan finns mellan gymnasieskolan och kemiteknikprogrammet där man håller sommarkurser och tar emot studiebesök. Gymnasieklasser
bjuds även in för att genomföra hela laborationer vid högskolan. En motsvarande samverkan saknas på de övriga programmen.
Det internationella magisterprogrammet i Maskinteknik samt det internationella påbyggnadsprogrammet European Solar Engineering School bidrar
starkt till en internationell anknytning vid högskolan. Maskinteknikpro-
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grammet bedrivs i ett samarbete med andra högskolor i Europa och ges som
en treterminers påbyggnad. Merparten av studenterna kommer från andra
länder, främst från Asien. Även det nya magisterprogrammet i LCD rekryterar internationellt. Denna form för internationalisering är ett gott exempel
för en medelstor högskola.

Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar förutom Informationsteknologi uppfyller
examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Informationsteknologi uppfyller inte kraven vad beträffar matematik samt
djup och bredd inom ett teknikämne.
Rekommendationer

• Minska antalet program genom att ge ett basutbud med specialiseringar
mot inriktningar.
• Stärk teknik som utbildningsområde inom högskolan.
• Stärk samverkan mellan de fyra utbildningsorterna.
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Högskolan i Gävle
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram/teknologie kandidatprogram, 120 poäng
Byggteknik
Geomatikprogrammet med inriktning GIS-ingenjör (Geografiska informationssystem) samt Kart- och mätningsingenjör
Datateknik
Dataingenjörsprogrammet
Elektroteknik
Elektronikingenjörsprogrammet
Maskinteknik
Maskiningenjör med inriktning Design och produktionsteknik (ger inte teknologie kandidatexamen)
Övriga
Ekonomiingenjörsprogrammet
Energi- och inneklimatingenjörsprogrammet
Energisystemingenjörsprogrammet
Teknologie magisterprogram
Elektronik, med inriktning Telekommunikation och mikrovågsteknik, 40
poäng
Energiteknik
Inrättade huvudämnen för kandidat-/magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Datavetenskap (kand.) , Elektronik, Energisystem (kand.), Energiteknik,
Industriell ekonomi (kand.), Kart- och mätningsteknik (kand.) samt Tilllämpad geografisk informationsteknologi (kand.).

35

Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Geomatik GIS

13

40/60

Geomatik kart

6

45/55

Dataingenjör

79

16/84

Elektronikingenjör

16

9/91

Maskiningenjör

12

3/97

Ekonomiingenjör

49

42/58

Energi- och inneklimatingenjör

8

32/68

Energisystemingenjör

7

40/60

Totalt

190

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Arbetet med självvärderingen har skett i projektgrupper med en projektledare för varje högskoleingenjörsprogram. Lärare och studenter har deltagit i
arbetet som samordnats av en styrgrupp. Självvärderingen är väl förankrad i
dessa grupper. För att höra samtliga lärares åsikter i självvärderingen har en
enkät delats ut. Den fick dock låg svarsfrekvens. Resultatet av arbetet är en
ambitiös men mycket omfångsrik självärdering, på gränsen till oöverskådlig.
Den innehåller också en stor mängd upprepningar.
Organisation

Högskoleingenjörsprogrammen ges inom ramen för en matrisorganisation
och är således inte formellt bundna till någon enskild institution. Programansvariga är organisatoriskt underställda högskolans grundutbildningsnämnd i
sitt uppdrag men har i övrigt anställning vid en institution, i regel som lärare.
Högskolans utbildningschef är chef för de programansvariga och ansvarar för
arbetet med planering, utvärdering och uppföljning av utbildningsprogrammen.
Grundutbildningsnämnden beslutar om utbildningsplaner för högskoleingenjörsprogrammen. Programansvariga arbetar med planering, uppföljning
och utvärdering av programmen, medan institutionerna ansvarar för genomförandet av de i programmen ingående kurserna. Programansvariga beställer
kurser från institutionerna. Beställarfunktionen är emellertid inte förknippad med några ekonomiska medel, vilket enligt lärarna och de programansvariga gör det svårt för programråden att utöva inflytande över de kurser som
institutionen levererar. Arbetet förefaller ändå fungera i de fall då programansvarig tillhör den institution som levererar kursen. Till varje program skall
ett programråd vara knutet.
Högskolan betonar rollen som regional högskola med spetskompetens
inom några nationella områden. Ett sådant område är forskning kring energioch inneklimat inom Institutionen för byggd miljö. Satsningar sker för att
få vetenskapsområde inom teknik där detta område skall vara spjutspetsen.
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Om högskolan tilldelas vetenskapsområdet teknik får högskolan möjlighet
att starta forskarutbildning inom området. I ett längre perspektiv finns också
ambitionen att starta civilingenjörsutbildning.
Högskoleingenjörsexamen kan avläggas med 80 eller 120 poäng. För 80
poäng fordras minst 10 poäng matematik, 40 poäng inom ett huvudämne
med fördjupade studier om minst 5 poäng på C-nivå, samt ett examensarbete
om 10 poäng. För högskoleingenjörsexamen 120 poäng krävs minst 10 poäng
matematik, minst 50 poäng inom ett huvudämne med fördjupade studier
om minst 10 poäng på C-nivå, ett närliggande ämne om 20 poäng och ett
examensarbete om 10 poäng. För teknologie kandidat- och magisterexamen
krävs utöver högskoleförordningens krav ett andra ämne om lägst 20 poäng
samt 20 poäng matematik. Matematik får räknas som närliggande respektive
andra ämne.
Studenten kan ta ut både högskoleingenjörs- och teknologie kandidatexamen om kraven är uppfyllda, men de allra flesta studenter avlägger högskoleingenjörsexamen 120 poäng, medan kandidatexamina inom teknikområdet
är relativt ovanliga.
Utbildning

Högskoleingenjörsutbildningarna fungerar i huvudsak bra och svarar upp
mot de krav som ställs. Inom elektronikområdet fanns vid bedömargruppens
besök organisatoriska problem och brist på disputerade lärare som gör att lärosätet inte bör ge utbildning inom magisterprogrammet innan dessa brister
har åtgärdats.
Ett kännetecken för flera av högskolans utbildningar är inriktningen mot
samhällsbyggande. Både Geomatikprogrammet och programmen inom energiområdet bidrar till den profilen.
Kurserna inom högskoleingenjörsprogrammen är mestadels traditionellt
uppbyggda med föreläsningar, lektioner, övningar och laborationer. Många
olika examinationsformer förekommer, även om salstentamina är vanligast.
Inom samtliga program är projektarbeten vanligt förekommande. Projekten
har olika omfattning och är i många fall rena övningsuppgifter och ordet projekt kan i dessa fall vara missvisande. Det är dock viktigt att studenterna får
erfarenhet av att medverka i och leda arbete som drivs i projektform så som
det fungerar i arbetslivet.
Examensarbetet utförs ofta på B-nivå, vilket ger studenterna en examen
som inte är så lätt att bygga vidare på vid andra högskolor. En utbildning
omfattande 120 poäng bör nå så långt att den kan avslutas med ett examensarbete på C-nivå.
Dataingenjörsprogrammet har inriktning Programproduktion med huvudämnet datavetenskap. Programmet liknar därmed snarare ett Datavetenskapligt program eller ett Programvaruingenjörsprogram. Det saknas till viss del
kurser inriktade mot elektronik/hårdvara för att vara ett Dataingenjörsprogram. Detta skulle enkelt kunna förbättras om man använde resurser från
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Elektronikingenjörsprogrammet. Ett alternativ kan vara att ändra benämning på programmet.
Elektronikingenjörsprogrammet har en inriktning mot telekommunikation,
också med kurser inom mätteknik som förefaller bra. Flera av studenterna
hade ett fåtal resterande poäng till examen. Ett ökat stöd till dessa studenter
borde kunna leda till att flertalet av dem kan fullfölja sina studier.
GIS-ingenjörsprogrammet och Kart-och Mätningsingenjörsprogrammet
har på grund av sviktande studentunderlag länge tillämpat samläsning. År
2001 slogs programmen samman till Geomatikprogrammet med inriktningarna GIS-ingenjör och Kart-och mätningsingenjör. Programmet prioriteras högt och en utvidgad forskning på området önskas. Investeringar har
också gjorts i utrustning för den nya utbildningen. Programmet innehåller
de traditionella ämnena inom lantmäteriområdet. Efter en bred grund kan
studenterna specialisera sig inom kart- och mätningsteknik, GIS, geodetisk
mätning, samhällsplanering samt bygg- och industrimätning.
Maskiningenjör med inriktning Design och produktionsteknik, Ekonomiingenjörsprogrammet, Energi- och inneklimatingenjörsprogrammet och Energisystemingenjörsprogrammet har alla en bra sammansättning av baskurser
inom matematik och naturvetenskap. De har även den kärna av karaktärskurser som säkerställer att den examinerade högskoleingenjören motsvarar
vad näringslivet kan förvänta sig av en sådan ingenjör. Maskiningenjörsprogrammet har emellertid ett relativt otydligt fokus mot design. Antingen bör
dess designinnehåll väsentligt tydliggöras eller bör namnet bytas till enbart
maskiningenjör för att stämma överens med det faktiska kursinnehållet. Programmets krav på obligatoriska kurser stöds inte av den lokala examensordningen, vilket innebär att en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik kan
avläggas utan krav på kurser i hållfasthetslära som är att betrakta som ett av
maskinområdets kärnområden.
Matematik

Förkunskapskraven till samtliga högskoleingenjörsprogram är matematik
D från gymnasiet. Undervisningen på de första matematikkurserna består
dels av föreläsningar med studenter från flera utbildningsprogram, dels av
övningar i mindre grupper. Kursernas innehåll är traditionellt, men genom
system med ”duggor” och räknestugor har examinationsgraden förbättrats.
Matematiklärarna är engagerade och finns tillgängliga för studenterna även
utanför lektionstid. Matematiken bör dock få en bättre anknytning till respektive teknikinriktning. Inom några utbildningsprogram planerades för
förändringar i den riktningen.
Studenter

Rekryteringen av studenter har gått mycket trögt under flera år. Några program – Data-, Ekonomi- och Maskiningenjörsprogrammen samt Geomatikprogrammet – har rekryterat bättre än övriga program.
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Andelen kvinnor höstterminen 2001 var 29 procent. Det är s ärskilt Geomatik programmet med start hösten 2001 och Energisystemingenjörsprogrammet som är attraktiva för kvinnliga studenter.
För att möjliggöra antagning av sökande med annan gymnasiebakgrund
än teknisk eller naturvetenskaplig anordnar högskolan ett tekniskt basår. En
dryg femtedel av studenterna antas härifrån. Enligt självvärderingen klarar
basårsstudenterna högskoleingenjörsstudierna bra.
Studenterna inom Maskin-, Energi- och Geomatikprogrammen är nöjda
med examinationsformerna som de anser är varierade. Särskilt framhålls en
kurs där de själva givits möjlighet att välja ambitionsnivå och därmed betyg.
Inom data-, och elektroområdena efterlyses mer omväxling i examinationsformerna.
Studentinflytandet förefaller fungera väl inom flera program. Institutionerna är relativt små, och studenterna har i allmänhet inte några svårigheter att ta kontakt med lärare. Den goda studentkontakten genom de små
undervisningsgrupperna gör att lärarna är lyhörda för förändringarsförslag.
Det formella studentinflytandet har emellertid inte kunnat upprätthållas i de
program där programråd saknas. Några studenter menar att de därför saknar
ett forum för bredare diskussion om programmens innehåll. Studenterna som
bedömargruppen träffade uppfattade att deras åsikter tas på allvar av lärarna.
Lärare

Många lärare har lång erfarenhet inom sin verksamhet vilket uppskattades
av studenterna.
De flesta lärarna vid högskolan är adjunkter, men här finns också flera
professorer och docenter. Inom vissa ämnesområden finns svårigheter att rekrytera disputerade lärare.
Inom elektronikområdet understiger antalet disputerade lärare två heltidstjänster. För att få magisterexamensrätt inom ett område har två disputerade
lärare utgjort den gängse normen och ett kvantitativt mått som skall vara
uppfyllt. Bristen på disputerade lärare inom elektronikområdet får till följd
att magisterprogram inom området inte bör ges innan situationen har åtgärdats.
Vid Institutionen för byggd miljö finns internationellt erkända forskare,
varav flera undervisar på högskoleingenjörsprogrammen. Därigenom blir
forskningsanknytningen i Energi- och inneklimatprogrammet och Energisystemingenjörsprogrammet mycket god. Lärarna är i hög grad externfinansierade och större delen av deras tid ägnas åt forskning. Detta gör att
programmen kan drivas vidare trots att antalet studerande är färre än tio per
årskurs.
Flera adjunkter kände att deras arbete och insats inte värderades lika högt
som disputerade lärares. Trots det var intresset för forskarutbildning relativt
begränsat inom denna grupp. Detta behöver åtgärdas för att säkra tillgången
på disputerade lärare på längre sikt.
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Flera av de programansvariga påpekade att den nuvarande organisationen
leder till en oacceptabelt hög administrativ arbetsbörda. Några programansvariga bedömde att 70 procent av deras tid gick åt till administration och
endast 30 procent till utveckling. De menade att de svarade på samma frågor
flera gånger från olika instanser i högskolan, kontrollerade kataloger, tog fram
information med mera.
Kvalitetssäkring

Elektronikområdet är ett av de två teknikområden där högskolan har rätt att
utfärda magisterexamen. Trots att många studenter sökt sig till Elektronikingenjörsprogrammet i Gävle på grund av dess magisternivå har antalet studenter på denna nivå sjunkit kraftigt. En personkonflikt har försvårat styrning
och ledning av elektronikämnet och Elektronikingenjörsprogrammet under
flera år, vilket medfört flera avhopp ur lärarstaben, däribland den dåvarande
programansvarige. Programråd har under denna tid inte fungerat. Högskolans ledning har varit medveten om konflikten och dess konsekvenser för programmet, men inte lyckats lösa den, trots studenternas starka reaktioner. Först
efter att programansvarig avgått har åtgärder vidtagits, som förhoppningsvis
skall lösa situationen. Bland annat skall en adjungerad professor tillsättas.
Både personal och studenter har stora förhoppningar om att detta skall förbättra situationen.
Kursutvärderingar genomförs, men det saknas systematik för uppföljning
av utvärderingsresultat och för att genomföra förbättringar. Studenterna
saknar återkoppling, vilket har resulterat i att de har tappat förtroendet och
engagemanget för kursvärderingar. Högskolan är medveten om detta och
åtstramning är på väg.
Samverkan med näringslivet

Såsom ovan beskrivits saknas programråd i Elektronikingenjörsprogrammet,
men även Energi- och inneklimatingenjörsprogrammet har saknat fungerande programråd under de senaste två åren. Eftersom näringslivskontakter
och studentmedverkan till stor del är knutna till programråden har dessa kontakter under senare år fått skötas informellt för de båda programmen.
En stor del av näringslivskontakterna är centrerade till ortens större företag.
Geomatikprogrammet har samarbete med Lantmäteriverket genom studiebesök, men kontakterna i övrigt förefaller vara relativt få. Inom andra program
såsom Dataingenjörsprogrammet saknar bedömargruppen representanter för
småföretag i programrådet. Inom Elektronikingenjörsprogrammet efterlyser
lärarna också gästföreläsare från näringslivet. Inom några av programmen,
till exempel Energi- och inneklimatingenjörsprogrammet behöver näringslivskontakterna stärkas.
Inom Ekonomiingenjörsprogrammet och Geomatikprogrammet finns ett
fungerande internationellt studentutbyte. Inom de andra programmen saknas
dock internationalisering på studentnivå. Lärarna inom Energi- och innekli-
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matområdet har ett välutbyggt internationellt nätverk. Detta har dock inte
resulterat i något fast studentutbyte. Däremot finns ett internationellt utbyte
av forskare och lärare inom området.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade högskoleingenjörs- och teknologie kandidatutbildningar uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Elektronikingenjörsprogrammet uppfyller inte kravet för magisterexamensrätt på grund av bristen på disputerade lärare.
Rekommendationer

• Tydliggör Maskiningenjörsprogrammets innehåll av design eller ändra
namnet.
• Använd resurser från Elektronikingenjörsprogrammet för att stärka Dataingenjörsprogrammets hårdvarudel.
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Högskolan i Halmstad
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram/teknologie kandidatprogram, 120 poäng
Byggteknik
Byggingenjör med inriktning Internationell produktion och projektledning,
160 poäng, Produktion och projektledning samt Konstruktion och projektering
Datateknik
Datorsystemteknik
Informations och kommunikationsteknologi
Elektroteknik
Elektroteknik
Kemiteknik
Teknisk miljövetenskap
Maskinteknik
Maskiningenjör med inriktning Konstruktion och design, Konstruktion och
kvalitet samt Utvecklingsingenjör
Övriga
Mekatronik
Biomekanik
Energi och innovation
Teknologie magisterprogram, 60 poäng
Datorsystemteknik
Elektroteknik
Industriell organisation och ekonomi med inriktning Innovation
Inrättade huvudämnen för kandidat-/magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Biomekanik (kand.), Byggteknik (kand.), Datorsystemteknik, Elektroteknik,
Energiteknik (kand.), Industriell organisation och ekonomi, Informationsoch kommunikationsteknologi (kand.), Maskinteknik (kand.), Mekatronik
(kand.), Miljöteknik (kand.), Produktutveckling samt innovationsledning
(kand.).
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Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Byggingenjör

52

39/61

Datorsystemteknik

86

13/87

ICT

36

35/65

Elektroteknik

24

4/96

Teknisk miljövetenskap

10

89/11

Maskiningenjör

56

53/47

Utvecklingsingenjör

87

22/78

Mekatronik

26

0/100

Biomekanik

15

60/40

Totalt

392

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Självvärderingen ger en fullständig beskrivning av hela verksamheten. Arbetet med framtagandet av självvärderingen har varit mycket väl förankrat hos
samtliga berörda vid högskolan, från studenter upp till högsta ledning. Även
platsbesöket var väl organiserat och samtliga grupper kände till syftet med
och innehållet i självvärderingen inför mötet med bedömargruppen.
Organisation

Utbildningen vid Högskolan i Halmstad är organiserad i fyra sektioner och en
enhet. Dessa är direkt underställda rektor. Ingenjörsutbildningarna bedrivs
inom två sektioner, Sektionen för informationsvetenskap, data och elektronik
(IDE) samt Sektionen för ekonomi och teknik (SET). Sektionerna leds av en
sektionschef och på varje sektion finns en utbildningsledare för all ingenjörsutbildning. Varje program har en programansvarig. Den programansvarige
fördelar timresurser till kurserna inom en given ekonomisk ram.
Högskolans profil inom högskoleingenjörsutbildningarna är innovation
och entreprenörskap. Profilen har sin grund i det 23 år gamla Utvecklingsingenjörsprogrammet som var först i landet inom området produktutveckling
och innovationsteknik. Inriktningen mot innovation och företagsamhet genomsyrar hela ”Innovationshögskolan”. Ett exempel är hanteringen av examensarbetet som dels presenteras vid UTEXPO, dels granskas för potentiella
möjligheter till produktutveckling och företagsetablering.
Samtliga högskoleingenjörsprogram ger både högskoleingenjörsexamen
och teknologie kandidatexamen. Kandidatexamen kräver utöver fördjupning
i huvudämnet minst 20 poäng inom naturvetenskapligt och/eller tekniskt
område.
Utbildning

Alla program har ett väl balanserat innehåll av matematik, teknik och teknikstödjande ämnen för en högskoleingenjörsexamen, utom Teknisk miljöveten-
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skap som bör förstärka sitt innehåll av teknik och teknikstödjande ämnen för
att göra programmet ingenjörsmässigt. Programmen Teknisk miljövetenskap
och Biomekanik saknar fördjupningskurser på C-nivå och uppfyller därmed
inte kravet för teknologie kandidatexamen. Högskolan måste försäkra sig om
att nystartade program kan drivas som livskraftiga och uthålliga fristående
utbildningar.
Högskolan hade höstterminen 2001 tio högskoleingenjörsprogram, varav
fem funnits under en längre tid – Byggingenjörs-, Datorsystemteknik-,
Elektroteknik-, Maskiningenjörs- samt Utvecklingsingenjörsprogrammen.
Programmen Biomekanik och Teknisk miljövetenskap startades som en gemensam utbildning, Tillämpad naturvetenskap, men omvandlades till två
separata program höstterminen 2001. Resterande program har inrättats efter
höstterminen 2000.
Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer och projektarbeten. I de flesta utbildningar ingår betydande moment av
projekt som i regel påbörjas redan under årskurs ett. Formerna för examination är varierande. På de flesta program står skriftlig och muntlig redovisning
av projektarbeten, inlämningsuppgifter och laborationsredogörelser för cirka
hälften av examinationerna. Unikt för högskolan är studenternas tillgång till
de uppskattade projektarbetsrummen, som skapar goda förutsättningar för
handlingsinriktade studenter. Rummen blir även en naturlig mötesplats för
studenterna och leder till kontakter över programgränserna.
Den laborativa utrustningen är dock begränsad, särskilt för de maskintekniska programmen.
Högskolan har tre magisterexamensprogram med djup som samtliga är
efterfrågade.
Vid högskolan har forskningen ökat i omfattning, och forskande lärare
finns vid samtliga program. Även om forskande lärare finns knyts inte forskningen alltid an till undervisningen.
Programmet Byggingenjör erbjuder tre inriktningar. De tre inriktningarna
samläser de tre första terminerna. Utifrån en bas av bland annat kurser i
matematik, byggfysik och byggmekanik läses byggtekniska kurser och även
ingenjörsstödjande kurser med god omfattning och relevans. Inriktningen
Internationell produktion och projektledning är knuten till nätverken European Civil Engineering Management Programme och European Construction Management Programme. Programmet omfattar 160 poäng, varav 60
poäng sker som ett utbyte där utländska studenter får en teoretisk utbildning på 40 poäng i Internationell produktion och projektledning samt 20
poäng praktik i Halmstad. De studenter som reser in kommer vanligen från
Tyskland, Holland och Polen. De svenska studenterna får sin motsvarande
utbildning och praktik i ett europeiskt land. Denna internationella byggingenjörsutbildning är unik i landet. Den visar att möjligheten finns att även
en högskoleingenjörsutbildning, och i än högre grad en byggingenjörsutbildning, kan ha en internationell inriktning. På Byggingenjörsprogrammet utgör
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tentamina som examinationsform cirka 75 procent. Examensarbetena betygssätts med en skala från tre till fem.
Biomekanikprogrammet är tvärvetenskapligt (medicin-teknik) och syftar
till att förena kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi med
ingenjörskunskaper. Som högskoleingenjörsprogram är det unikt i landet.
Från och med höstterminen 2002 kan studenterna efter examen fortsätta på
en magisterutbildning (breddmagister) vid högskolan i Halmstad.
För att säkerställa en fortsättning på magisternivå (djupmagister) fordras
nödvändig komplettering av kurser på påbyggnadsnivå. En hög andel av studentgruppen är kvinnor, cirka två tredjedelar. Programmet fyller väl sina platser. Omfattningen av matematik är stor, 28 poäng, vilket inte tycks bereda
studenterna något problem. Då fördjupningskurser saknas på C-nivå uppfylls
inte examenskravet för en teknologie kandidatexamen.
Energi- och innovationsprogrammet har sin inriktning mot förnybar energi och energihushållning. Det har ingen direkt motsvarighet i landet och
kan väl motiveras med tanke på en sannolik framtida efterfrågan på teknisk
kunskap inom området. Programmet hade sitt första intag 2001, dock med
endast elva registrerade studenter. Det följande året registrerades endast sex
studenter. Funderingar finns på att byta namn på Energi och innovation till
Energiingenjör inom förnybar energi. För att programmet skall kunna fortleva och utvecklas måste antalet studenter öka avsevärt. Med tanke på att utbildningen inte finns som högskoleingenjörsutbildning på andra orter i landet
borde det kunna vara riksrekryterande. Kravet på fördjupningskurser måste
förtydligas.
Programmet Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) är nytt med
inslag av samhälls- och beteendevetenskap med kurser i människa–datorinteraktion och har attraherat nya grupper, speciellt kvinnor. De studenter
bedömargruppen mötte visade stor entusiasm inför programmet. Programmet är orienterat mot Internet, kommunikation, informationshantering,
multimedia och mobila system. Bedömargruppen tycker att programmet har
en intressant inriktning och har lyckats integrera den nya ICT-tekniken med
kurser som kreativitet och design tillsammans med den tekniska basen med
matematik, datorteknik och programmering.
Programmet för Datorsystemteknik ger under de två första åren en bred och
gedigen bas med kurser i matematik, ellära, datorteknik, signalbehandling,
programmering och datastrukturer med projektkursen i Datorsystemteknik
som fokuserar på att kunna konstruera ett datorsystem med hårdvara, maskinnära programmering och en operativsystemkärna. Programmets struktur
och uppläggning är ett mycket gott exempel på ett program som leder fram
till dataingenjörens yrkesroll. I slutet på programmet erbjuds en stor valfrihet
för specialisering mot program- eller hårdvara.
I programmet Teknisk miljövetenskap finns en tillfredställande omfattning
av matematik och grundläggande kemi/biologi, medan de teknik- och ingenjörsstödjande ämnena har en för liten volym. Få lärare har teknisk bakgrund

46

och ingenjörsmässigheten i programmet är låg. De ämnen som ingår i huvudämnet miljöteknik syns vara relevanta – dock är det endast kurser på Aoch B-nivå. Djupet saknas och fördjupningsmålet för en teknologie kandidat
uppfylls därmed inte. Planer finns på att dela upp programmet i en utbildning till miljöingenjör och en till miljövetare. Den senare skulle enbart bli en
kandidatutbildning. Examensarbeten sker i en förhållandevis stor omfattning
även utomlands, ofta via SIDA-stipendier. Studentutbyten med Mexico sker
genom Linaeus/Palmeprogrammet. Sedan starten höstterminen 2000 har
antalet studenter varit ett tiotal på varje årskurs. Cirka 90 procent är kvinnor.
Antalet studenter bör öka markant om programmet skall kunna upprätthålla
god kvalitet och kontinuerligt utvecklas.
Utvecklingsingenjörsprogrammet är högskolans äldsta ingenjörsprogram och
till sin natur tvärvetenskapligt. Nyare examinationsformer används, andelen
traditionella tentamina utgör endast cirka 35 procent. Utvecklingsingenjörsprogrammet har även stort inslag av projektarbeten med ett omfattande examensarbete på 16 poäng. Kravet på fördjupningskurser är otydligt och måste
förtydligas.
För examensarbetena finns en tydlighet att hela tiden söka efter potentiella
möjligheter till produkt och företagsetablering. Examensmässan UTEXPO
och stipendier sporrar studenterna till bättre examensarbeten. Mässan som är
den största av sitt slag i landet är mycket väl etablerad och motiverar studenterna till att genomföra sitt examensarbete. Dessa genomförs nästan till 100
procent inom utsatt tid.
Matematik

Samtliga program har en god omfattning av matematik. De obligatoriska kurserna läses i regel under första och andra året. Tillämpningar görs till teknikämnena. Lärare inom tillämpade kurser har i vissa fall även gruppövningar
i de matematiska kurserna. Som vid de flesta lärosäten påtalades problem
med försämrade förkunskaper i matematik. Matematiken är en stötesten för
många studenter och är troligen orsaken till många tidiga avhopp. Överlag
beskrev dock studenterna att de är nöjda med undervisningen. De uppfattar
att de matematiska inslagen är viktiga och att de inte går att skära ned. Ansträngningar görs för att ytterligare förbättra undervisningen. Planer finns exempelvis på att läsa matematiken i tre block med en tydligare koppling till de
tillämpade ämnena. Nyligen har antalet övningstimmar ökats inom Miljöoch Byggprogrammen, och en trepoängs repetitionskurs har införts på vissa
program. För att skapa tillräckligt stora studiegrupper samläses matematiken
mellan programmen där det är möjligt.
Studenter

Samtliga utbildningar kräver behörighet matematik D, fysik B samt kemi A.
Även Högskolan i Halmstad känner av den minskande rekryteringen till
högskoleingenjörsutbildningarna. Detta är speciellt kännbart på fyra av pro-
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grammen, Teknisk miljövetenskap, Energi och innovation, Elektroteknik
och Mekatronik som har studerandeantal som är klart under eller nära en
kritisk gräns. Ett åtgärdsprogram bör finnas för hur dessa låga söktryck skall
hanteras. Det är tveksamt om de planerade förändringarna av programmen
Teknisk miljövetenskap samt Energi och innovation kommer att öka rekrytereringen.
Bilden studenterna ger vid högskolan är att de kan påverka sin situation,
ofta genom informella kontakter direkt med kursansvarig, så att förändringar
kommer till stånd. Många studenter är dock inte medvetna om de formella
möjligheterna att påverka genom representanter i sektionsstyrelse och utbildningsnämnd. Detta bör tydliggöras för studenterna.
Lärare

Lärarna trivs bra och värdesätter den goda kontakten med studenterna. Även
om de på senare tid märkt av en ökad arbetsbelastning verkar de flesta ha
kontroll över sin arbetssituation.
Kompetensutvecklingen sker framför allt genom medverkan i forskning.
Ett lokalt arbetstidsavtal garanterar alla lärare minst 17 procent av tjänstgöringstiden för forskning eller forskarutbildningskurser, utöver den kompetensutvecklingstid som ligger inbakad i alla lärartjänster. Tiden kan samlas
ihop över flera år till större sammanhängande perioder.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Systemet för kursvärderingar bygger på att studierektor samlar in dem efter
avslutad kurs. Utformningen varierar något mellan sektionerna, och även mellan programmen. Återkoppling till studenterna sker inte alltid. Ett program
med ett väl utvecklat system är utbildningen till byggingenjör, där utvärderingar och återkopplingar ges en hög prioritet. Här utförs även utvärderingar
mitt i kursen. På samtliga program förekommer det att en del lärare gör en
utförligare kursvärdering med återkoppling till studenterna. Ett enhetligt
kursutvärderingssystem bör införas för samtliga program, och systemet som
tillämpas av byggprogrammet bör kunna användas som förebild.
Kvalitetssäkringssystem för kursnivåer saknas. Inga egentliga kontakter
med andra lärosäten för externa bedömningar förekommer (benchmarking).
Examensarbetena var av mycket varierande kvalitet. Inga programutvärderingar har gjorts, vilket borde vara särskilt angeläget då stora förändringar
skett inom en del program. Programutvecklingen har skett utifrån befintliga
kontakter med tidigare studenter och näringslivet.
Samverkan

Industrietableringen i Hallands län präglas av en flora av mindre företag inom
ett stort antal branscher. Avsaknaden av större företag med koppling till högskoleingenjörsprogrammen märks speciellt för data- och elektroteknik, där
sektionen efterfrågar en stor ”hightech-industri”. Ett antal projektsamarbeten
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sker med företag i Teknocenter på högskoleområdet. Därutöver sker samarbete med företagsetableringarna på större orter som till exempel Ericsson i
Göteborg. Högskolan i Halmstad bör satsa på att utveckla samarbetet med det
regionala näringslivet inom ämnena elektronik och data, även om företagen
inte branschmässigt klassas att ligga inom elektronik och data.
Vid andra program är situationen annorlunda. Byggingenjörsprogrammen
har en stark anknytning till näringslivet genom flera lokala företag. Programmet Energi och innovation har samarbete med företag och kommuner som
har verksamhet och etableringar inom till exempel förnyelsebara energikällor.
I det senare programmet utnyttjas detta omfattande vid praktiska/laborativa
moment i utbildningen.
Kontaktytan mot regionens små och medelstora företag är organiserad
bland annat genom högskolans Näringslivsservice.
Välutvecklade kontakter saknas med gymnasieskolan och bör byggas
upp.
Den mest utvecklade formen av internationell samverkan finns inom utbytet på byggprogrammet Internationell produktion och projektledning.
Alla studenter som börjar den internationella inriktningen har en garanterad
utlandsförlagd del som involverar sju till åtta internationella högskolor. När
detta moment skall genomföras är det dock bara cirka en tredjedel av studenterna som tar möjligheten till utlandsvistelsen. Det är märkligt att fler inte
tar denna, för en byggutbildning, unika möjlighet. En större andel av dessa
studenter borde stöttas av lärosätet till att ta denna möjlighet. Examensarbeten inom programmet kan även utföras utomlands. Detta exempel tillsammans med SIDA-stipendierna för studentutbyten med Mexico inom teknisk
miljövetenskap är mycket goda exempel som är väl värda att sprida till övriga
program.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar förutom Teknisk miljövetenskap och
Biomekanik uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Teknisk miljövetenskap uppfyller inte kraven för högskoleingenjörsexamen
på grund av alltför svagt innehåll av teknik och teknikstödjande ämnen, vilket gör att programmet inte blir ingenjörsmässigt. Inte heller kravet för teknologie kandidatexamen uppfylls då programmet saknar kurser på C-nivå.
Biomekanikprogrammet uppfyller inte kravet för teknologie kandidatexamen eftersom fördjupningskurser på C-nivå, utöver examensarbetet, saknas.
Rekommendationer

• Tydliggör skillnaden beträffande mål och krav för högskoleingenjörsexamen respektive teknologie kandidatexamen.
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• För programmen Energi och innovation och Utvecklingsingenjör måste
kravet på 20 poäng fördjupningkurser på C-nivå förtydligas om programmen skall leda till teknologie kandidatexamen.
• Skapa ett system för kvalitetssäkring av kursnivåer.
• Högskolan måste försäkra sig om att nystartade program kan drivas som
livskraftiga och uthålliga fristående utbildningar.
• Öka omfattningen av traditionella laborationer inom maskinprogrammen.
• Högskolan bör etablera kontakt med lokala företag som tillämpar teknik
inom data- och elektronikområdet.
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Högskolan i Jönköping
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram/teknologie kandidatexamen 120 poäng
Byggteknik
Byggnadsteknik med inriktning
- Husbyggnad med Ekoteknik
- Byggnadsutformning med arkitektur
- Internationell samhällsbyggnad
Datateknik
Datateknik med inriktning
- Information och kommunikation
- Information och medieteknik
- Informationsteknik
Elektroteknik
Elektroteknik med inriktning
- Mobil kommunikation
- Mikrodatorsystem
Kemiteknik
Kemiteknik med inriktning
- Miljökemi med bioteknik
- Kemisk analys med miljöteknik
Maskinteknik
Maskinteknik med inriktning
- Industriell ekonomi och produktion
- Produktutveckling och design
Övriga
Industriell organisation och ekonomi med inriktning
-Logistik och ledning
Varje inriktning har egen ingång och egen utgång.
Teknologie magisterprogram
Elektroteknik med inriktning mot inbyggda elektronik- och datasystem
Maskinteknik med inriktning mot produktutveckling och design
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Inrättade huvudämnen för kandidat-/magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Byggnadsteknik(kand.), Datateknik (kand.), Elektroteknik, Industriell organisation och ekonomi (kand.), Kemiteknik (kand.) samt Maskinteknik
(kand.)
Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Byggteknik

37

36/64

Datateknik

135

20/80

40

5/95

Elektroteknik
Kemiteknik

22

53/47

Maskinteknik

106

23/77

Totalt

340

Sammanfattanden bedömning och rekommendationer
Självvärderingen är väl förankrad i verksamheten. Den har tagits fram av
en projektgrupp bestående av kanslichefen, projektledare, utbildningschef,
kvalitetsansvarig och två studentrepresentanter. Olika arbetsgrupper bland
personal och studenter har bidragit med underlag.
Organisation

Ingenjörshögskolan är en av fyra fackhögskolor som drivs i aktiebolagsform
och som ägs av Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Ingenjörshögskolan är indelad i ett antal avdelningar, där avdelningarna för byggnadsteknik, data- och
elektroteknik, kemiteknik, maskinteknik samt för fysik/matematik ansvarar
för de utbildningsprogram som ingår i utvärderingen. Avdelningscheferna
ansvarar för programmens ekonomi. För varje program finns en programansvarig, som trots brist på mandat att besluta över de ekonomiska frågorna,
anser att de har stora möjligheter att påverka.
En av högskolans ”bärande idéer” är samverkan mellan fackhögskolorna,
men trots detta fungerar dessa mer som självständiga enheter som arbetar relativt isolerat i förhållande till varandra. Exempelvis finns det tre kemiavdelningar
inom högskolan utan något riktigt fungerande samarbete. Ett visst utbyte av
kurser sker mellan skolorna, men högskolan bör kunna utnyttja sina samlade
resurser bättre genom att underlätta för samarbete i större utsträckning. Inom
Ingenjörshögskolan finns dock fungerande samarbete mellan avdelningen för
fysik/matematik och avdelningarna för byggnadsteknik, kemiteknik respektive maskinteknik. Bedömarnas allmänna intryck av Ingenjörshögskolan är att
det är en organisation med korta beslutsvägar och lyhörd ledning.
Samtliga program ger möjlighet till både högskoleingenjörsexamen och
teknologie kandidatexamen. I de fall högskolematematik om 10 poäng inte
ingår måste en komplettering göras för teknologie kandidatexamen.
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Utbildning

För samtliga program som antar studenter med matematik nivå D från gymnasiet uppfylls kraven för högskoleingenjörsexamen utom för Datateknikprogrammets inriktning Information och medieteknik. För program som antar
studenter med matematik nivå C anser bedömargruppen att kraven för högskoleingenjörsexamen inte uppnås. Att alla programmen skall leda till såväl
en högskoleingenjörsexamen som en teknologie kandidatexamen har fått till
följd att en del program saknar ingenjörsmässigheten för högskoleingenjörsexamen och andra saknar ämnesdjupet för kandidatexamen.
Ingenjörshögskolan ger högskoleingenjörsprogram med flera olika inriktningar inom samtliga teknikområden som ingår i utvärderingen (se basfakta).
Varje inriktning har egen ingång och egen utgång. Att arbeta med specialiserade ingångar är ett sätt att attrahera studenter. Dessa specialiseringar ger
dock inte tillräckligt tydliga avtryck i programinnehållet.
Projektarbeten sker i relativt liten omfattning. Den traditionella tentamensformen används i hög grad vid examination. Ibland kombineras den
med så kallade bonussystem i form av inlämningsuppgifter, laborationer eller
projektarbeten. Även hemtentamensuppgifter förekommer. För Datateknik-,
Elektroteknik- och Maskinteknikutbildningarna gäller att laborationer leds
av särskilda laboratorieingenjörer, vilket är positivt.
Det saknas tydliga mål för de enskilda programmen – det som dock är tydligt är den fokusering som högskolan gör på små och medelstora företag. Det
är positivt att högskolan tillsammans med näringslivet tagit fram lämpliga
krav på högskoleingenjörsutbildningen. Konceptet innehåller fyra block där
det första blocket behandlar matematiska och naturvetenskapliga baskunskaper och det andra tekniska kärnkunskaper inom respektive utbildningsinriktning. Det tredje blocket rymmer tekniska karaktärs- och nischkunskaper som
ger fördjupning inom vald huvudinriktning. Det fjärde blocket, som utgör
konceptets grundläggande idé, handlar om funktionsfärdigheter och näringslivsanknytning. Syftet är att dessa två beståndsdelar skall ”utgöra pulsen”
i utbildningen. Dock återspeglas högskolans intentioner inte i alla program.
Funktionsfärdigheter och näringslivsanknytning erhålls genom ingenjörsmetodiken och fadderföretagsverksamheten. Ingenjörsmetodiken är kurser
som går parallellt med övrig utbildning och som syftar till att ge studenterna
möjligheter att utvecklas till ingenjörer. Kurserna rör bland annat etik samt
skriftlig och muntlig framställning.
Fadderföretagsverksamheten innebär att varje student under första året blir
knuten till ett företag. Besök och olika uppgifter förläggs sedan till företaget,
och samarbetet löper under de två första åren av utbildningen.
Konceptet har lett till en ganska stor obligatorisk utbildningsdel som inte är
teknik. Högskolan betonar särskilt fördelen med bredd i utbildningen, men
denna bredd sträcker sig inte till teknikområdet som är påfallande smalt, särskilt inom datateknik. För att uppfylla det som bör ingå i det fjärde blocket
har avkall gjorts på väsentliga delar inom de övriga tre blocken. Det är an-
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märkningsvärt att program ges för en teknologie kandidatexamen utan att
huvudämnets ämnesdjup ingår som obligatoriska kurser i tillräcklig omfattning (20 poäng).
Behörighetskrav till programmen är matematik D, fysik B och kemi A.
För programmen inom Byggteknik och Datateknik krävs dock inte kemi. För
fyra inriktningar sker antagning från samhällsvetarprogrammen i gymnasiet,
vilket betyder att förkunskapskraven är matematik C, fysik A och kemi A.
Dessa inriktningar är Miljökemi med bioteknik, Byggnadsutformning med
arkitektur, Information och kommunikation samt programmet Industriell
organisation och ekonomi med inriktning mot Logistik och ledning. Studenterna uppnår på dessa utbildningar endast gymnasiematematik nivå D inom
ramen för de 120 högskolepoängen, om de inte väljer att läsa 10 poäng matematik inom ramen för det valfria blocket.
Inriktningarna Husbyggnad med Ekoteknik, Byggnadsutformning med arkitektur och Internationell samhällsbyggnad är utbildningar med ett innehåll
och en uppbyggnad som bra överensstämmer med relevanta förväntningar
även i ett internationellt sammanhang. Det som kan ifrågasättas är att två av
utbildningarna har en ”specialitet” i sitt namn (internationell respektive ekoteknik) som inte genomsyrar utbildningen. Exempelvis är de kurser som bör
vara programmens karaktärskurser inte obligatoriska utan finns endast som
valbara kurser.
Programmen inom Datateknik har tre inriktningar Informationsteknik,
Information och kommunikation samt Information och medieteknik.
Inriktningen Informationsteknik har en datateknisk bas med kurser i programmering och elektroteknik och ett djup inom datateknik. De andra två
inriktningarna har kurser av en mycket mer grundläggande karaktär inom
datateknik, och djupet i de kurser som skall motsvara C-nivå är inte tillfredställande. Kursplanerna visar att karaktären på kurserna är mer ”hur man
använder ett visst verktyg”. Matematiken utnyttjas där inte i tillräcklig grad
och ingen av inriktningarna innehåller någon kurs i elektroteknik.
Inriktningen Information och medieteknik har inte tillräckligt med matematik för att studenterna skall kunna tillgodogöra sig tekniska mediekurser,
till exempel i datorgrafik och kodning.
Inriktningen Information och kommunikation är mer inriktad mot hantering och förmedling av teknisk information. Den innehåller en alltför liten
andel matematik och programmering samt saknar tillräckligt tekniskt djup.
Dessa båda inriktningar bör inte benämnas program i datateknik utan snarare betecknas som informatik med teknisk inriktning och ge en annan examen än högskoleingenjörsexamen och teknologie kandidatexamen.
Utbildningsplanerna för Elektroteknikprogrammen är tydliga, beskrivande
och visar på ett balanserat teknikinnehåll. Det saknas dock en större valbarhet
och då också bland icke-tekniska kurser.
Magisterprogrammet med inriktning mot inbyggda elektronik- och datasystem har hög klass (med matematiken från grundkursen ger utbildningen
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totalt 25 poäng matematik) och ger goda möjligheter att fortsätta till forskarutbildning.
För inriktningen Kemisk analys med miljöteknik är den grundläggande
kemin väl tillgodosedd medan de traditionella kemiteknikämnena saknas
helt. Istället finns det nya ämnet miljöteknik/miljökemi som ännu inte är
etablerat i sin utformning. De teknikstödjande ämnena och de ingenjörsstödjande ämnena synes relevanta.
Inriktningen Miljökemi med bioteknik innefattar endast gymnasiematematik samt endast valbara C-kurser, (utöver examensarbetet) och då i grundläggande kemiämnen. Som teknikstödjande kurs erbjuds endast en mindre kurs
i datalogi. Kemiteknikinriktningarna speglar vad gäller teknikinnehållet inte
ingenjörsmässigheten i särskilt hög grad, särskilt inte inriktningen Miljökemi
med bioteknik.
Inriktningen Miljökemi med bioteknik uppfyller inte kraven för högskoleingenjörsexamen på grund av att 10 poäng matematik utöver gymnasiets Dnivå inte uppnås under utbildningen. Programmet uppfyller heller inte kravet
på teknologie kandidatexamen, på grund av brist på kurser på C-nivå utöver
examensarbetet. Dessa kurser ryms inte inom det valfria blocket i årskurs tre
och det är inte heller tillfredsställande att matematiken läses så sent i utbildningen.
Programmet Industriell organisation och ekonomi med inriktning Logistik
och ledning har inga kurser i matematik på högskolenivå inom det ordinarie
kursutbudet. Studenter som inte väljer matematik som valbara kurser kommer
således inte att motsvara kraven för högskoleingenjörsexamen. Om studenten
väljer dessa matematikkurser blir utrymmet för de tekniska kurserna så litet
att studenterna knappast kan motsvara de krav på innehåll i teknikämnet som
bedömargruppen ställer på en högskoleingenjör.
Många av kurserna kan karakteriseras som ekonomikurser snarare än teknikkurser. Utbildningsprogrammets struktur är dock intressant, men om utbildningen skall leda till en högskoleingenjörsexamen måste teknikinnehållet
utvidgas. Förmodligen måste även utbildningstiden förlängas vid oförändrade antagningskrav för studenter som önskar avlägga högskoleingenjörsexamen så att de får en reell möjlighet att kunna välja bland de många intressanta
valbara kurser som erbjuds.
Matematik

Matematikkurserna i linjär algebra och analys respektive matematisk analys
och statistik ges av avdelningen för fysik/matematik. Innehållet upplevs för
abstrakt, och det finns ingen större integrering med teknikämnena. Hur undervisningen bedrivs är dock lärarberoende.
Studenter

Antalet registrerade studenter vid Ingenjörshögskolan har ökat mellan 1998
och 2001 (höstterminen 2001 var antalet 1081, jämfört med 893 hösttermi-
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nen 1998). Högskolan gör stora ansträngningar för att öka rekryteringen,
också för att rekrytera fler kvinnor till utbildningen.
Studenter fungerar som ”kursutvecklare” och ansvarar för kursvärderingarna. De sammanträffar med jämna mellanrum med utbildningsrådet.
Denna form ser bedömargruppen positivt på – en allmän uppfattning är att
det är lätt för studenterna vid Ingenjörshögskolan att få gehör för sina synpunkter.
Studenterna är väl representerade i olika beredande och beslutande organ.
Lärare

Lärarna har en hög arbetsbelastning som medför att tiden för egen kompetensutveckling blir liten, vilket också leder till låg forskningsaktivitet. För
kemiteknik gäller också att flertalet miljökurser leds av externa lärare, vilket
gör verksamheten än mer sårbar. Ett sådant förhållande kan ifrågasättas då
miljökurserna är kemiprogrammens profil. Ett stort antal externa lärare leder
även till en ökad arbetsbörda i form av administration för de fast anställda
lärarna.
”Litenheten” uppfattas positivt av lärare och studenter. Genom att undervisningen kan ske i små grupper ges goda möjligheter till kvalitativ undervisning.
Ledningen bör överväga huruvida man skall behålla de små miljöer som
vissa utbildningar utgör. Det är viktigt att tillföra tillräckliga resurser för att
undervisningen skall kunna balanseras med möjlighet till kompetensutveckling och forskning.
Kvalitetssäkring

Det finns ett väl utarbetat system för inrättande av nya program. På förslag
av utbildningschefen tillsätter VD en projektgrupp. I gruppen ingår lärare,
näringslivsrepresentanter och studeranderepresentanter. Till projektgruppen
kopplas en referensgrupp som består av branschrådet och studievägledare.
Ingenjörshögskolans styrelse fattar beslut om inrättande av nytt program.
Det är tydligt att flera av de för hösten 2001 nya program med antagning
från samhällsvetenskapliga programmet tillkom skyndsamt, dock inte helt
utan förankring.
Utvärderingssystemet av kurserna är standardiserat med kursvärderingar
som ett obligatorium efter varje kurs. Mittkursvärderingar förekommer och
verkar fungera väl, även om viss kritik framförts beträffande återföringen av
resultaten.
Enligt verksamhetsplan och kvalitetsplan skall ett program om året utvärderas, men trots det saknas programutvärderingar. Däremot har uppföljning
av utexaminerade studenter genomförts.
Kvalitetssäkringssystem saknas på program- och kursnivå. Det finns exempelvis inga formaliserade system för benchmarking, vilket gör det svårt
för lärare och ledning – i avsaknad av egen större forskningskompetens – att
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försäkra sig om att kurser och program håller en rimlig nivå. Bedömargruppen anser det här vara ett område högskolan bör prioritera.
Bedömarguppen uppfattar att centralt beslutade policy- och styrdokument
inte alltid efterlevs inom Ingenjörshögskolan.
Samverkan

Den fadderföretagsverksamhet som bedrivs vid högskolan innebär omfattande näringslivskontakter och verkar fungera relativt väl även om den
innebär mycket arbete för lärarna. Bedömargruppen vill betona vikten av att
verksamheten följs upp för varje enskild student.
Knutet till ingenjörsutbildningarna finns ett antal branschråd där även
studenter och lärare är representerade. Branschråden träffas kontinuerligt
och har en aktiv roll i bland annat utveckling av utbildningsprogrammen.
Branschråden bedöms fungera väl.
Kontakter med gymnasieskolorna är relativt omfattande och fungerar bra.
Exempelvis har högskolan enligt självvärderingen startat ett nätverk där länets samtliga 17 gymnasieskolor ingår. Kontakter med gymnasieskolan sker
också genom att Ingenjörshögskolans informatörer samt studentambassadörer
besöker skolor i regionen i marknadsföringssyfte.
Ingenjörshögskolan har relativt omfattande internationella kontakter.
Under 2001 tog Ingenjörshögskolan emot drygt 40 inkommande studenter
och ungefär lika många reste ut.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Följande fyra programmen uppfyller inte examenskraven för högskoleingenjörsexamen enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram:
- Kemiteknik med inriktning Miljökemi med bioteknik
- Byggteknik med inriktning Byggnadsutformning med arkitektur
- Datateknik med inriktning Information och kommunikation samt med
inriktning Information och medieteknik
- Industriell organisation och ekonomi med inriktning mot Logistik och
ledning.
Programmen innehåller inte kurser så att tillräcklig matematisk nivå uppnås.
Datateknikprogrammets båda inriktningar uppnår inte tillräcklig teknisk
nivå och bör ges annan typ av examen.
Följande två program uppfyller inte kravet på fördjupning för en teknologie
kandidatexamen:
- Kemiteknik med inriktning Miljökemi med bioteknik och
- Datateknik med inriktningarna Information och kommunikation respektive Information och medieteknik.
Övriga program med inriktningar uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
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Rekommendationer

• Tydliggör skillnaden beträffande mål och krav för högskoleingenjörsexamen respektive teknologie kandidatexamen. Huvudämnets kurser på Cnivå (20 poäng) för en teknologie kandidatexamen skall tydligt framgå av
examensordning/utbildningsplan.
• Se över inriktningarna inom Datateknik och försök få benämningar på
program och examensämnen så att de mer följer praxis. (Se programkaraktäristiken för Datateknik).
• Lärarsituationen inom Kemiteknikprogrammets profilkurser inom miljöteknik måste ses över.
• Högskolan bör i större utsträckning underlätta för samarbete mellan
fackhögskolorna för att bättre utnyttja sina samlade resurser och för att
stärka ämnesmiljöerna.
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Högskolan i Kalmar
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram/teknologie kandidatprogram, 120/140/180 poäng
Datateknik
Datateknik med inriktning Programutveckling, eller Datoranimering och
spelutveckling, 120 poäng
Data- och elektroteknik med inriktning Mobil kommunikation eller automatiska system, 120/180 poäng,
Informationsteknik med inriktning Information och kommunikation, 140
poäng
Elektroteknik
Elektroteknik, med inriktning Elektronikdesign eller Elkraft, 120/180
poäng
Maskinteknik
Maskinteknik, med inriktning Innovation och produktdesign, 120 poäng
Övriga
Miljöteknik med inriktning Miljödriven design och management 120/140
poäng
Industriell organisation och ekonomi med inriktning Affärssystem och management 120 poäng
Inrättade huvudämnen för kandidat-/magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Datateknik (kand.), Datavetenskap ( mag.ex. i samarbete med Växjö universitet)
Elektroteknik, Informationsteknik (kand.), Maskinteknik (kand.), Industriell organisation och ekonomi (kand.), Miljöteknik (kand.) samt Miljövetenskap.
Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS
Data- och elektroteknik

Könsfördelning (kv/män, %)

50

11/89

47

26/74

38

61/39

Elektroteknik
Maskinteknik
Miljöteknik
Totalt

135
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Självvärderingen är utformad på ett överskådligt sätt och ger en god beskrivning av verksamheten. En projektgrupp med en utsedd redaktör för självvärderingen har förankrat innehållet genom insamlandet av enkätsvar från lärare
och studenter. Vissa lärargrupper som bedömargruppen mötte hade dock inte
varit involverade i framtagandet av självvärderingen.
Organisation

Högskolan i Kalmar innehar vetenskapsområde naturvetenskap. De högskoleingenjörsutbildningar som självvärderingen avser har sin organisatoriska
hemvist på Institutionen för teknik. Teknikinstitutionen tillhör Nämnden
för Teknik, Humaniora, Vård- och Samhällskunskap (NTHVS). En ny
matrisorganisation har genomförts som består av de sex ämnesområdena,
Datateknik/Informationsteknik, Elektroteknik, Maskinteknik, Miljöteknik,
Matematik samt Fysik. Ämnesområdena samlas kring de tre huvudprocesserna grundutbildning, forskarutbildning/forskning, samt externa uppdrag/
samverkan. Ämnesområdena leds av en teamledare. Varje utbildningsprogram leds av en utbildningsledare som är beställare av kurser från ämnesteam
inom eller utanför institutionen. Till utbildningsprogrammen finns programråd knutna.
Institutionsstyrelsens ansvarsområde gäller utbildningens innehåll, planering för kompetensutveckling och internationalisering samt utveckling och
säkring av verksamhetens kvalitet. Studenterna finns representerade med två
till tre personer i alla beslutande och beredande organ på institutionen och på
högskolan centralt.
Förändringsarbetet har varit stort. Detta har till en del att göra med de
ekonomiska problem lärosätet nyligen gått igenom. Ledningen har tagit till
kraftfulla åtgärder för att vända den minskande rekryteringen av studenter
till högskoleingenjörsutbildningarna. Den senaste tidens förändringar har
emellertid inte satt sig ännu och oklarheter finns inom olika områden, inte
minst hur matrisorganisationen skall fungera. Stor osäkerhet rådde bland lärare och programansvariga kring ansvars- och kompetensfördelning i den nya
organisationen.
Programmen leder fram till både högskoleingenjörs- och teknologie kandidatexamen. För högskoleingenjörsexamen krävs minst 120 poäng, i vilka ett
examensarbete på minst tio poäng på C-nivå skall ingå. För teknologie kandidatexamen krävs att utbildningen skall uppfylla krav på fördjupade studier
samt uppfylla fordringarna för högskoleingenjörsexamen. De flesta studenter
tar ut dubbla examina. För teknologie kandidatexamen finns inga särskilda
krav på matematik eller andra naturvetenskapliga/tekniska ämnen.
Utbildning

Uppdraget för den nationella utvärderingen rör de utbildningar som bedrevs
under 2001. Bedömargruppen anser att samtliga av de program som drevs
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under denna period, förutom Informationsteknikprogrammet, uppfyller examenskraven för högskoleingenjörsutbildning. Informationsteknikprogrammet har alltför liten omfattning av kurser i matematik. Dessutom uppfyller
programmet inte kraven på djup inom ett teknikområde.
I självvärderingen har de nya programmen redovisats som började gälla
från hösten 2002. Vid platsbesöket fick även bedömargruppen ta del av de
nya utbildningsplanerna. Av dessa kan utläsas att tre av de nya programmens
inriktningar hösten 2002, Miljödriven design och management 120/140
poäng, Information och kommunikation, 140 poäng samt Affärssystem och
management, inte kommer att uppfylla examenskraven för högskoleingenjörsutbildning avseende tillräckligt innehåll i matematik och naturvetenskapliga
ämnen. Dessutom kommer inriktningen Information och kommunikation
inte att uppfylla kraven för djup inom ett teknikområde. Övriga utbildningar
kommer att uppfylla bedömargruppens kriterier avseende tillräckligt innehåll
av matematik, teknik- och ingenjörsstödjande ämnen för erhållande av högskoleingenjörsexamen.
Utöver de nya treåriga högskoleingenjörsprogrammen har högskolan hösten 2002 satsat på uppbyggnad av tvååriga teknikutbildningar. Den tvååriga
teknikutbildningen är uppbyggd så att den är påbyggbar med fortsatta akademiska studier. Med denna kortare utbildning är avsikten att lärosätet på
ett lättare sätt skall kunna rekrytera studenter som inte till en början vill
satsa på en längre eftergymnasial utbildning. Programmen ses därför som
komplement till högskoleingenjörsprogrammen och inte som konkurrenter.
Bedömargruppen anser att detta är ett mycket intressant försök att öka rekryteringen till ingenjörsprogrammen förutsatt att studenterna har förvärvat de
kunskaper i matematik och naturvetenskap som fordras för en högskoleingenjörsexamen innan de examineras.
Högskolan har tidigare gett förhållandevis lite uppmärksamhet åt svagare
studenter, vilket lett till låg genomströmning och dålig ekonomi. Nu är målet
att öka examinationen. Samtidigt har sparåtgärder satts in. Det är viktigt att
besparingar inte får sänka kvaliteten på utbildningen. Uttalade önskemål
finns från lärosätet om kvalitetsförbättringar till exempel i form av en förbättrad och förstärkt profilering av lärarna. Dessa insatser får inte stå tillbaka
av besparingsskäl.
Högskolan gör från 2002 en omfördelning av undervisningen i årskurs ett.
Genom att fördela mer resurser till det första året räknar man med att detta
skall leda till att fler studenter skall klara de följande åren. Målsättningen är
att 80 procent av studenterna från årskurs ett skall gå vidare. Satsningen är
intressant och resultaten från den bör följas upp.
En del av satsningen det första året består av kursen ingenjörsvetenskap
15 poäng i vilken matematik, fysik och ämnestillämpningar integreras. Genomförandet bedrivs av en eldsjäl som undervisar i både matematik och fysik,
ämnen som kombineras i kursen. Syftet med denna kurs är att höja studenternas kunskaper för att kompensera för de sänkta antagningskraven på vissa
program.
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Valbarheten inom programmen är mycket begränsad. Lärosätet rekommenderar istället studenterna att bygga på utbildningen med extra kurser som
i flera fall ger en magisterexamen.
Institutionen har inrättat öppna fredagsseminarier där högskolans forskare
såväl som externa gästföreläsare berättar om sin forskning eller sina utvecklingsprojekt. Få studenter har emellertid uppmärksammat dessa seminarier
ännu. En trolig orsak kan vara att seminarietillfället förlagts till fredag eftermiddag. Idén med seminariet är mycket bra och bör stöttas så att fler studenter
deltar. Vissa seminarier skulle kunna göras obligatoriska.
Tydliga övergångsmöjligheter till vidare studier förutom till egna magisterprogram saknas.
På programmet Datateknik bedrivs undervisningen till stor del i form av
föreläsningar även om studenterna också har en del projektarbete, särskilt
under de senare terminerna. En del av projekten initieras från näringslivet och
genomförs i grupper om fyra studenter under högst fyra veckor.
Data- och elektroteknikprogrammet stammar ur sjöbefälsskolans sjöingenjörsutbildning inom elektroteknik som hade ett innehåll som var inriktat på
automatik och dataautomatik. Programmet är inriktat mot mobil kommunikation eller automatiska system.
Programmet Informationsteknik är ett brett program fokuserat på hantering
av teknisk information. Det innehåller, utöver grundläggande matematik och
fysik, kurser inom ämnena datateknik, medie- och kommunikationsvetenskap samt informationsteknik. Kurserna är inriktade på användning av olika
slags programvaror för att producera information. Den tekniska delen av programmet är mycket grund och nästan inga moment är baserade på matematiken eller annan formell bas. Inom ämnet datateknik får studenterna endast
en orientering om datorer, hur datorsystem, till exempel Windows, operativsystem och databaser används samt en liten kurs på 5 poäng i programmering.
Ämnet informationsteknik, som är huvudämnet, innehåller även det i stort
endast moment där man lär sig använda olika system för Internet/Intranät,
simulering, visualisering och produktion.
Bedömargruppen anser att kurserna inom programmet för Informationsteknik inte uppfyller kraven dels på djup inom ett tekniskt område, dels på
att programmet skall ge en teknisk bredd. Hela utbildningsprogrammet, som
i sig har ett intressant innehåll, bör ses som ett program inom informatik med
teknisk orientering och ge annan examen än högskoleingenjörsexamen och
teknologie kandidatexamen.
Programmet Miljöteknik har en maskinteknisk bas. Utbildningen har bra
uppläggning och en inriktning mot miljödriven design/produktutveckling
samt ledning och management. Den är bred och får därmed ett något begränsat djup vad gäller teknikinnehåll eftersom poängen skall fördelas på
flera fackområden. I det nya programmet Miljödriven design och management
har det allmänt natur vetenskapliga innehållet minskat. Då studenterna numera antas utan fysikkunskaper kommer de knappt under utbildningen över
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gymnasiets kunskapsnivå. De når inte under studietiden upp till vad som
motsvarar 10 poäng högskolematematik vilket påverkar studierna i fackämnena negativt.
I programmet Maskinteknik med inriktning Innovation och produktdesign är
det svårt att hitta något särpräglat ”innovationsinriktat”. Det går därför att
ifrågasätta om namnet verkligen speglar den utbildning studenterna kommer
att få. Snarare har utbildningen karaktären av en god allmän maskiningenjörsutbildning med inslag av såväl konstruktion som tillverkning och energi
som ger studenterna bra förutsättningar att klara arbetsuppgifter av skiftande
karaktär.
Programmet Industriell organisation och ekonomi med inriktning Affärssystem och management innehåller en bra kombination av kurser för att utbilda
en högskoleingenjör inom industriell ekonomi. Men liksom för programmet
Miljöteknik leder de förändrade antagningskraven till att studenterna kommer att sakna viktiga kunskaper i fysik och här även kemi. Kursen Ingenjörsvetenskap 15 poäng behandlar i stort sett endast mekanikdelarna i gymnasiets
fysik. Inte heller studenterna på detta program kommer under studietiden att
nå upp till vad som motsvarar 10 poäng högskolematematik.
Matematik

En ny form för uppläggningen av matematikkurserna har införts. Inom Ingenjörsvetenskap 20 poäng med behörighet matematik D görs en integrering av
en 3-poängs matematikkurs och 2-poängs teknisk tillämpning som tillämpad matematik under de fyra första läsperioderna. Undervisningen genomförs
i samarbete mellan en matematiklärare och en tekniklärare där matematikkursen hela tiden stöds av kursen med tillämpade moment. Resultaten visar
på en god effekt för studenternas matematikinlärning, och utvärderingar har
redan visat att genomströmningen ökat betydligt. Programledningen bör ge
hög prioritet åt uppföljningen av denna nya ansats för att utveckla matematikkunskaperna på ingenjörsutbildningen. Det är en intressant form värd att
uppmärksammas. Det är också viktigt att det nya angreppssättet i matematiken vinner acceptans bland alla lärare inom ingenjörsutbildningen så att
satsningen inte är beroende av en enda person som nu verkar vara fallet.
I linjär algebra har löpande examination införts, vilket förefaller ha höjt
studenternas arbetsinsats och därmed också deras inlärning. Examinationsfrekvensen har höjts från 40 till 92 procent. Detta är ett bra exempel på förnyelse av ett problematiskt område.
Studenter

Antalet antagna till högskoleingenjörsprogrammen ökade totalt hösten 2002,
men inom några program som elektro- och miljöprogrammen, minskade
dock antalet nybörjare. De nya tvååriga teknikprogrammen fick många sökanden, varav endast hälften kunde antas. Få studenter kommer direkt från
gymnasiet till högskolan.
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Högskolan har satsat på en breddad rekrytering, dels genom att införa tvååriga teknikutbildningar med lägre matematikinnehåll, dels genom att ta in
studenter med förkunskapskrav C i matematik på dessa tvååriga utbildningar
men även på tre av de befintliga högskoleingenjörsutbildningarna, Informationsteknik, Miljöteknik samt Industriell organisation och ekonomi. De treåriga utbildningarna modifierades dessutom och fick nya namn.
Genom att sänka förkunskapskravet till matematik C och utan krav på
gymnasiekunskaper i fysik och kemi menar ledningen att man på ett bättre
sätt rekryterar studenter med samhällsvetarbakgrund och god fallenhet för
matematik än naturvetare/tekniker med svårigheter i matematik. Högskolan
har förhoppningar om att studenter från de tvååriga programmen även skall
intressera sig för de treåriga högskoleingenjörsprogrammen. För att förbättra
tillströmningen av studenter har högskolan även arbetat med att ge programmen nya benämningar. Sålunda har Maskinteknikprogrammet ändrat namn
till Innovation och produktdesign och Miljöingenjörsprogrammet döpts om
till Miljödriven design och management. Namnbytena har emellertid inte
lett till nämnvärd ökad rekrytering. Studenterna är mycket bekymrade över
dessa namnbyten. Bedömargruppen instämmer i oron och anser att högskolan allvarligt bör reflektera över nyttan av dessa namnbyten till smala, just nu
aktuella, yrkesroller. Examensbeviset skall ha en längre hållbarhet.
Lärare

Samarbetet mellan lärare och studenter fungerar mycket bra. Småskaligheten
gör att kontakten mellan lärare och studenter underlättas. Eventuella problemområden blir alltid lösta på ett snabbt och smärtfritt sätt.
Det kraftigt förändrade studentunderlaget innebär att lärarna inte alltid
har formell kompetens att undervisa inom de nya populära områdena. Viss
omskolning och inhyrning av lärare utifrån sker idag. En förstärkning av
lärarkompetensen bör göras inom de program som idag saknar full kompetens, till exempel datateknik. Detta bör ske genom nyanställningar men även
genom kompetensutveckling. Lärarna har möjlighet till 15–20 procent kompetensutveckling. Detta utnyttjas dock idag huvudsakligen av forskningsintresserade lärare. Möjligheten till kompetensutveckling, som nödvändigtvis
inte behöver vara direkt forskningsförberedande, bör omfatta samtliga lärare.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Institutionen har börjat bygga upp ett kvalitetsledningssystem med rutinbeskrivningar vilket är positivt. Ingen kvalitetssäkring sker dock inför inrättande av nya program. Någon rutin för samråd med näringsliv, andra
högskolor eller med blivande studenter finns inte då nya program startas,
förändras eller läggs ner. En mer generell samverkan, till exempel inom
branschråd och kanske särskilda projektgrupper, kan ytterligare skapa identitet och förståelse inom näringslivet för högskolan och vice versa. Det finns
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heller inga rutiner eller planer för programutvärderingar, vilket är en brist då
nya programlösningar prövas fram. Studenternas valfrihet är mycket kringskuren vad gäller programinriktningar och egna utbildningsspår.
Samverkan

Intrycket är att samarbetet med framför allt det lokala näringslivet är mycket
gott. De goda kontakter som finns med företag i omgivningen ger studenterna
bra möjlighet att få tillämpa ingenjörsmässiga angreppssätt. Planer finns på
att engagera näringslivet mer i planering och genomförande av ingenjörsutbildningen. Ett branschråd har etablerats för datateknikområdet och fler
branschråd skall följa. Den existerande Co-opverksamheten föreföll fungera
mycket bra, men några planer för utökad verksamhet finns inte då det är tidskrävande att ordna Co-opplatser. Ett bättre organiserat samarbete med flera
branscher i regionen skulle här kunna underlätta en utökad Co-opverksamhet som skulle vara av värde för både högskolan och studenterna.
I programråden saknas representanter för näringslivet. Denna representation bör införas.
Högskolan har också inrättat ett fadderprogram vilket är ett bra initiativ.
Fortfarande finns emellertid problem med att få det att fungera och en bättre
uppföljning av varje student bör göras. Dessutom finns ett bra mentorprogram
för kvinnliga studenter.
I ett projekt som drivs av högskolans näringslivsenhet tillsammans med Arbetsförmedlingen i Kalmar skapas trainee-platser inom den lokala industrin.
På detta sätt får många högskoleingenjörer (till exempel miljöingenjörer) arbeten. Syftet är att mindre och medelstora företag som inte har en tradition
att anställa akademiker skall anställa högskoleutbildade genom att företaget
får ett bidrag på 10 000 kr per månad till en trainee-lön under sex månader.
Ett trettiotal platser finns för närvarande.
Den samplanering som för närvarande sker med Växjö universitet och som
inletts med att bland annat flytta biokemin till Kalmar är mycket lovvärd.
Det är troligt att ett samarbete inom teknik- och biovetenskapsområdena
kommer att stärka verksamheten på båda orterna. Konceptet kan säkert
tjänstgöra som förebild för många andra högskolor i landet.
Högskolan har etablerat samarbeten med gymnasierna i regionen.
Internationella frågor, bland annat vad gäller studentutbyte, är inte prioriterade inom instutitionen. Högskolan hänvisar till det centrala internationella
kontoret.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Utbildningar som drevs under 2001 och är redovisade i självvärderingen:
Samtliga utvärderade utbildningar förutom Informationsteknikprogrammet
uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens
referensram.
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Informationsteknikprogrammet uppfyller inte kravet på omfattningen av
matematik och teknisk bredd för högskoleingenjörsexamen och inte heller
kravet på djup inom ett teknikområde för kandidatexamen.
Utbildningar med nya utbildningsplaner hösten 2002:
Följande tre program uppfyller inte kraven för högskoleingenjörsexamen:
- Miljöteknik med inriktning Miljödriven design och management,
- Industriell organisation och ekonomi med inriktning Affärssystem och
management samt
- Informationsteknik med inriktning Information och kommunikation.
Programmen uppfyller inte kraven för omfattning av matematik och naturvetenskapliga ämnen för högskoleingenjörsexamen.
Programmet Informationsteknik med inriktning Information och kommunikation uppfyller inte heller kravet på teknisk bredd och kravet på djup
inom ett teknikområde för kandidatexamen.
Rekommendationer

• Förtydliga skillnaderna mellan högskoleingenjörs - och teknologie kandidatexamen i den lokala examensordningen.
• Förstärk lärarkompetensen inom Datateknik.
• Se över programmens alltför snäva benämningar och förtydliga programbenämningarna så att programmets teknikämne klart framgår.
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Högskolan Kristianstad
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram/teknologie kandidatprogram, 120/140 poäng
Datateknik
Data- och elektronikingenjör
Datasystemutveckling
Maskinteknik
Maskiningenjör
Maskiningenjör med inriktning Polymerteknik
Övriga
Naturvårdsingenjör
Industriell management

Inrättade huvudämnen för kandidat-/magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Data och elektronik (kand.), Datalogi (kand.), Industriell ekonomi (kand.),
Maskinteknik (kand.), Maskinteknik med inriktning mot polymerteknik,
Miljöteknik (kand.) samt Systemkonstruktion (kand.).
Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Data- och elektronikingenjör

40

12/88

Datateknisk utb. för kvinnor

33

100/0

Maskin- och polymeringenjör

35

25/75

Industriell management

26

30/70

Naturvårdsingenjör

23

43/57

Totalt

157

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Självvärderingen har i huvudsak tagits fram centralt av ledningen. Innehållet
i sjävvärderingen var tämligen okänt för många av de intervjuade personerna.
Självvärderingen har integrerats i kursen Kvalitetsteknik och management
som projekt i programmet Industriell management. Självvärderingen är
delvis svårtillgänglig och svarar inte mot de intryck bedömarna fick under
platsbesöket vid Institutionen för teknik.
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Organisation

Institutionen för teknik, som ansvarar för högskoleingenjörutbildningen, är
en av sex institutioner. Gränserna tycks skarpa mellan de olika institutionerna
även om samarbete förekommer till exempel inom ämnet ekonomi. Ett stort
ansvar vilar på högskolans ledning att ge Institutionen för teknik en högre
legitimitet inom högskolan. Det förekommer att liknande utbildningar inrättas på olika institutioner och sedan konkurrerar om ett allt mindre antal
studenter.
Programmet för Datasystemutveckling ges vid Campus Hässleholm. Övriga högskoleingenjörsutbildningar ges vid Campus Kristianstad, som utgör
ett sammanhållet och avgränsat område med studentlägenheter alldeles intill.
Campusområdet har en stor potential som nog ytterligare kan utnyttjas.
Samtliga program ger enligt den lokala examensordningen både högskoleingenjörsexamen och teknologie kandidatexamen. Studenter som uppfyller
kraven för både yrkesexamen och generell examen med samma poängunderlag kan på begäran få inskrivet i beviset att examenskraven för båda utbildningarna är uppfyllda.
Utbildning

Samtliga program utom Datasystemutveckling och Naturvårdsingenjör
med inriktning Miljömanagement motsvarar kraven för högskoleingenjörsutbildningar. De båda nämnda programmen har en alltför svag matematisk
och naturvetenskaplig grund. Datasystemutvecklingsprogrammet uppfyller
inte kravet på djup inom ett teknikämne. Dessutom har programmet en otydlig profil med innehåll och benämning som inte stämmer överens.
För programmen Datasystemutveckling och Naturvårdsingenjör inriktning miljömanagement måste innehållet i utbildningarna ändras så att de
når en acceptabel nivå med avseende på matematik, naturvetenskap och
teknik. Högskolan har öppnat båda dessa program för studenter från gymnasiets samhällsvetenskapliga program. Dessa studenter får komplettera sina
kunskaper i början av utbildningen med kurser i matematik och kemi/fysik
för att nå upp till samma nivå som de som kommer från naturvetenskapligt
program. De studenter som redan har den naturvetenskapliga bakgrunden
får således en repetition. Detta medför att högskoleingenjörsutbildningen
reellt inte omfattar 120 poäng som ligger över gymnasienivån. I praktiken
läser studenterna i flera fall endast 5 poäng matematik över gymnasiets Dnivå. Inom Naturvårdsingenjörsprogrammets inriktning Vattenvårdsteknik
har problemet med de lägre förkunskaperna lösts på ett bättre sätt genom att
utbildningen har förlängts till 140 poäng.
Forskning har kommit igång på vissa områden, till exempel data- och elektronikområdena. Det fordras dock att forskning och forskarutbildning blir
synliga i organisationen.
Datasystemutvecklingsprogrammet, som ges vid Campus Hässleholm, är till
mycket stor del planerad av den lokala branschen via IT-gruppen, som är en
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lokal sammanslutning av främst IT-företag som driver strategiska frågor tillsammans med högskolan. Programmet innehåller minimalt med teknikämnen och endast 5 poäng matematik.
Yrkesrollen för studenterna är oklart definierad. Utbildningen heter Datasystemutveckling och ger examen i Datalogi med inriktning systemutveckling, och programmet verkar i huvudsak vara inriktat mot digitala och
interaktiva medier med musik och bildkonst. Benämningar och innehåll
stämmer inte överens. Utbildningen är inne på sitt andra år och inga studenter har ännu examinerats från programmet. Det är därför inte möjligt att veta
om utbildningen accepteras av marknaden utanför den lokala IT-gruppens
domäner. IT-gruppens företag har muntligt förpliktigat sig att efter förmåga
bistå med bland annat examensarbete och praktikanställning. Stödet tycks
dock ha minskat under den sista tiden. Man kan ifrågasätta om högskolan
avsagt sig sitt akademiska ansvar för att tillmötesgå det lokala näringslivet.
Programmet Data- och elektronikingenjör är en bred utbildning, i stor
utsträckning riktad mot inbyggda system, med en blandning av mjuk- och
hårdvara som verkar tilltalande. Ett intressant initiativ är en internationell
projektkurs med deltagare från andra länders högskolor. Projektgrupper bestående av deltagare från olika nationer har bildats och dessa grupper har
under en relativt kort tid fått lösa en uppgift som varit densamma för alla
grupperna.
Utbildningen har haft god tillströmning av studenter fram till 2002 då
ansökningssiffrorna föll kraftigt. Delvis beror det troligen på att en konkurrerande utbildning i multimedia har startats av annan institution vid högskolan,
vilket är olyckligt. Eftersom en stor andel av studenterna rekryteras lokalt blir
resultatet att det befintliga studentunderlaget och resurserna splittras på två
utbildningar på ett olyckligt sätt.
En magisterutbildning med inriktning mot inbyggda system har startats
höstterminen 2002.
Naturvårdsingenjörsutbildningen har inriktningar mot dels vattenvårdsteknik, dels miljömanagement. Utbildningen befinner sig i gränslandet mellan
högskoleingenjör och biolog/kemist. Detta är säkerligen programmets styrka.
Samtidigt sker rekrytering från gymnasiets samhällsvetenskapliga program
och det tekniska innehållet i utbildningen är svagt. Resultatet av utbildningen
kan dock bli mycket spännande om tekniknivån och den naturvetenskapliga
nivån på utbildningen höjs.
Sedan några år tillbaka finns mycket engagerade forskare inom naturvård
löst knutna till institutionen. Med dessa som bas planerar högskolan att skapa
en djupmagisterexamen i miljöteknik med inriktning mot vattenvårdsteknik.
I detta sammanhang är det nödvändigt att institutionen knyter dessa forskare tätare till sig för att göra utbildningen mindre sårbar. Det kan noteras
att det i självvärderingen inte framgår att denna forskningsbas existerar. Den
har tillkommit genom att hela forskningsprojekt flyttats från Lunds tekniska
högskola.
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Inom Maskiningenjörsprogrammet har åtgärder vidtagits för att öka examinationsgraden. Styrningen av examensarbetena har ökat och examensrutinerna
har formaliserats. För de maskintekniska ämnena är forskningsanknytningen
svag, medan de polymertekniska ämnena finns i en god forskningsmiljö.
Examensarbeten görs ibland med deltagare från olika utbildningsprogram
eller lärosäten, till exempel med studenter från Data- och elektronikprogrammet och från maskiningenjörsprogrammet eller med studenter från Högskolan Kristianstad och från Malmö högskola.
Studenter

Antalet studenter har minskat under en tid och det präglar starkt stämningen
och agerandet på institutionen. Många av studenterna kommer via arbetslivet
eller komvux; mindre än 30 procent kommer direkt från gymnasiet.
Studenterna är nöjda med sina utbildningar, speciellt på Naturvårdsprogrammet.
Kontakten mellan lärare och studenter är god, men det formella
studentinflytandet är mycket bristfälligt. Både institutionen och studenterna
måste verka för att öka det formella studentinflytandet.
Lärare

Högskolan har mycket entusiastiska lärare. De små avdelningarna där alla
känner alla anses som en styrka. Samtidigt innebär de små avdelningarna att
lärarna skall undervisa på många olika kurser, vilket medför en hård belastning som inte kan bibehållas på längre sikt.
Formellt har lärarna 100 timmar/år för kompetensutveckling. Det är dock
inte alltid möjligt att utnyttja tiden till fullo. Lektor med doktorsexamen får
20 procent för forskning, docent 30 procent och professor 50 procent. Det
finns möjlighet för odisputerade adjunkter att delta i forskarutbildning.
Samtliga undervisande lärare skall genomgå en kurs om 5 poäng i pedagogik. För att uppmuntra lärarna till pedagogiska ansträngningar utöver det
vanliga utdelas pedagogiska pris (på högskolenivå) och pedagogiska diplom
(institutionsnivå).
Andelen externa lärare är relativt hög. Externa lärares medverkan som
gästföreläsare är bra och stärker samarbetet med näringslivet. Men ur kontinuitetssynpunkt och kvalitetssäkringssynpunkt är det inte lämpligt att lägga
ut hela kurser på entreprenad. Den nära kontakten mellan högskolans studenter och lärare försvinner i dessa kurser och studenterna får svårare att nå
sina lärare. Högskolan bör ersätta kursansvariga konsulter med interna lärare,
och använda externa resurser mer som stöd i undervisning, i första hand för
branschkopplad undervisning.
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Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Det arbete som genomförts för att ta fram ett kvalitetsprogram med tydliga
nyckeltal är bra och bör vidareutvecklas. Det återstår dock ganska mycket
arbete med att föra ut kvalitetsarbetet i organisationen där omedvetenheten
om kvalitetsfrågorna är stor.
Kursvärderingar sker numera via ett nätbaserat system. De sammanställda
kursvärderingarna går att läsa på hemsidan. Det nätbaserade kursvärderingssystemet har medfört att svarsfrekvensen har sjunkit. Sammanställningar av
kursvärderingar görs inte om svarsfrekvensen är under 50 procent, vilket
resulterar i att utvärderingarna för många kurser aldrig sammanställs. Utvärderingar en bit in på kurserna efterlystes så att studenterna kan påverka
pågående kurs. Hela kursvärderingssystemet måste utvecklas och integreras
i verksamheten.
Nuvarande goda kontakter med såväl Lunds universitet som Växjö universitet bör utvecklas mot att även omfatta system för benchmarking.
Institutionen har regelbundna konferenser om hur programmen kan förbättras. Föreslagna förbättringar från konferenserna genomarbetas. Ett exempel på ett konkret resultat är den examensarbetsmanual som tagits fram.
Samverkan

Nivån på extern samverkan varierar mycket mellan olika program. På vissa
program finns väl fungerande branschråd, och det går lätt att få platser för
examensarbeten och praktik på företag. På andra program saknas någon eller
några av dessa samverkansformer med näringslivet. Här behövs en översyn
inom samtliga program.
Bedömargruppen förordar ett ökat samarbete mellan lärosätena i södra
Sverige, vad gäller högskoleingenjörsutbildningar.
Nätverket med Lunds tekniska högskola och utländska universitet är tydligt och ovanligt omfattande inom Naturvårdsingenjörsprogrammet och tydligt men mindre utvecklat inom Maskiningenjörsprogrammet.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar förutom programmen Datasystemutveckling och Naturvårdsingenjör inriktning Miljömanagement uppfyller
examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Programmen Datasystemutveckling och Naturvårdsingenjör inriktning
Miljömanagement har kurser i matematik, naturvetenskap och teknik som
inte når en acceptabel nivå för högskoleingenjörsexamen. Ingenjörsmässigheten är alltför svag.
Programmet Datasystemutveckling uppfyller inte kraven för teknologie
kandidatexamen vad gäller fördjupning.
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Rekommendationer

• Se över benämningar på program och examen så att programmets inriktning och innehåll stämmer överens och följer den etablerade praxis som
används inom högskolevärlden.
• Ledningen bör se över och ta strategiska beslut om hur utbildningen långsiktigt skall drivas vidare med nuvarande rekryteringssituation och ofta
hårt pressade lärare.
• Stärk teknik som utbildningsområde inom högskolan.
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Högskolan i Skövde
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram/ teknologie kandidatprogram 120/160 poäng
Datateknik
Programvaruteknik
Elektroteknik
Dataingenjörsprogrammet (tidigare Data- och elektroteknik)
Produktutveckling – Mekatronik
Maskinteknik
Maskiningenjörsprogrammet
Designingenjörsprogrammet
Övriga
Automatiseringsingenjörsprogrammet
Simuleringsingenjörsprogrammet
Biståndsingenjörsprogrammet, 160 poäng (kan efter 80 poäng ge antingen
högskoleingenjörsexamen eller högskoleexamen)
Industriellt ledarskap, 160 poäng
Internationell affärsingenjör med språk, 160 poäng
Teknologie magisterprogram, 60 poäng
Engineering Design
Intelligent automation
Mekatronik
Produktionsstyrning
Simulerings- och automatiseringsteknik, 50 poäng
Inrättade huvudämnen för kandidat-/magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Automatiseringsteknik (kand.), Elektroteknik (kand.), Industriell ekonomi
(kand.), Industriell ledning och organisation (kand.), Integrerad produktutveckling (kand.), Maskinteknik (kand.), Programvaruteknik (kand.) samt
Tekniskt huvudämne.

73

Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS
Programvaruteknik

14

Data- och elektroteknik

Könsfördelning (kv/män, %)
10/90

10

0/100

Produktutveckling

2

0/100

Maskiningenjör

6

0/100

Designingenjör

36

50/50

Automatiseringsingenjör

17

6/94

7

28/72

Biståndsingenjör

14

38/62

Industriellt ledarskap

18

56/44

10

40/60

Simuleringsingenjör

Internationell affärsingenjör med språk
Totalt

134

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Ansvaret för självvärderingen har legat hos en person. Diskussioner har förts
med de programansvariga vid två olika möten. Information har delgivits
lärare och studenter men få av dem har varit involverade i processen. Självvärderingen är till vissa delar svåröverskådlig och till största del beskrivande
utan egna analyser.
Organisation

Varje utbildningsprogram har sin hemvist i en institution. Institutionen för
ingenjörsvetenskap har huvuduppdraget för högskoleingenjörsutbildningarna. Tre av programmen har sin hemvist vid andra institutioner, nämligen
Institutionen för datavetenskap, Institutionen för beteendevetenskap och Institutionen för industriell ekonomi. Institutionen för naturvetenskap ansvarar
för samtliga matematikkurser.
Institutionen beslutar om kursplaner och utbildningsplaner. En programansvarig är operativ ledare. Vid Institutionen för ingenjörsvetenskap finns
en samordningsgrupp där studenter, lärare, ledning och representanter från
näringslivet skall finnas representerade. Samordningsgruppen sammanträder
oftast två gånger per termin. För samtliga program inom Institutionen för
datavetenskap finns programråd.
Enligt den lokala examensordningen kan den student som uppfyller kraven
för både en generell examen och en yrkesexamen ta ut båda dessa examina. För
teknologie kandidat- respektive magisterexamen skall utbildningen förutom
huvudämnet innehålla minst 10 poäng matematik, matematisk statistik eller
motsvarande ämne. Dessutom kan dubbla teknologie kandidatexamina och
dubbla högskoleingenjörsexamina utfärdas om examina har olika huvudämnen och de ingående kurserna skiljer sig åt med minst 40 poäng.
Bland de studenter som bedömargruppen träffade rådde stor osäkerhet
om vilken examen som utbildningen avslutas med. Blir det en högskolein-
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genjörsexamen om 80 poäng, 120 poäng eller en teknologie kandidatexamen eller kanske en filosofie kandidatexamen? Även bland övriga grupper
som representerade högskolan var detta oklart och föreföll heller inte vara av
så stor betydelse, dock verkade högskoleingenjörsexamen värderas lägre än
kandidat/magisterexamen av såväl lärare som studenter. Bedömargruppen
fick intryck av att högskoleingenjörsexamen i första hand förknippas med
80-poängsutbildning och mest används som reservutgång för dem som inte
klarar 120-poängsutbildning.
Utbildning

Det allmänna intrycket av högskolan är att utbildningsprogrammen inom
teknikområdena fungerar tillfredsställande. Det finns en vilja till utveckling
som under de senaste två åren visat sig genom förändringar och förbättringar
av kursinnehåll. Många program samläses i början av utbildningen, vilket
skapar sammanhållning och öppnar för byten mellan utbildningarna.
Programmen Industriellt ledarskap och Programvaruteknik uppfyller dock
inte kraven för högskoleingenjörsexamen eller teknologie kandidatexamen.
De innehåller inte teknikämneskurser med tillräcklig bredd och djup.
Vid tidpunkten för bedömargruppens besök fanns tio högskoleingenjörsprogram (120–160 poäng) och fem forskningsinriktade magisterprogram(40
– 60 poäng). Målsättningen med högskoleingenjörsingenjörsutbildningen,
utöver traditionell grundutbildning i ingenjörsämnen, är att ge utbildningsprogram som är uppbyggda kring mångvetenskapliga kunskapsområden och
därmed också innebär samarbete mellan flera institutioner och ämnesområden. Forskning och grundutbildning är indelade i huvudområdena maskinteknik, automatiseringsteknik, integrerad produktutveckling, elektronik, och
programvaruteknik.
Bedömargruppen ser dock vissa svårigheter i kontakterna mellan Institutionen för ingenjörsvetenskap och Institutionen för datavetenskap. Detta medför
att programmen inte får den bredd som skulle vara möjlig genom att utnyttja
kompetensen från den andra institutionen.
Programmen har en tydlig inriktning mot det lokala näringslivet, men en
del program tycks ha startats utan marknads- och avnämarundersökning.
Trots ett stort utbud av program startades till exempel programmet Teknikvetenskaplig problemlösning som lades ner omedelbart på grund av lågt studentintresse.
Många av programmen har få sökande med undantag av Bistånds- och
Designingenjörsprogrammen, som rekryterar mer nationellt än övriga program. Med bättre samarbete mellan institutionerna kan slagkraftiga högskoleingenjörsprogram skapas. Högskolan bör därför noggrant gå igenom samtliga
program och slå samman flera av dem. Även inriktningarna på magisternivå
bör ses över och samordnas, framför allt inom automatiseringsområdet.
Samtliga utvärderade program saknar kurser i ingenjörsstödjande ämnen
som kvalitet och miljö/ekologi, med undantag för Biståndsingenjörsprogram-
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met. Sådana kurser tycks inte heller finnas som valbara alternativ. Dock finns
denna typ av kursmoment i flera program genom kurser i materialteknik och
produktutveckling.
Nästan alla kurser har skriftlig sluttentamen, men i några program examineras studenterna genom skriftliga och muntliga projektrapporter.
Lärosätet bör se över systemet med enbart ett omtentamenstillfälle per år
och kurs. Omtentamina ger i många fall de studenter som ligger på gränsen
mellan att få studiemedel eller inte en betydelsefull chans att hålla sig kvar i
utbildningen.
Forskningsanknytningen inom många områden är svag, vilket också påpekades av studenterna.
Syftet med det nystartade Biståndsingenjörsprogrammet är bra, men det saknas en röd tråd mellan kurserna samt internationella inslag, vilket är särskilt
anmärkningsvärt för detta program. I programmet ingår en fältvecka där
studenterna får testa sitt framtida arbete. Med tanke på kommande arbetsuppgifter skulle också en kurs i byggteknik kunna ingå i programmet.
En röd tråd genom programmet finns däremot i Designingenjörsprogrammet, där studenterna verkade mycket nöjda både med utbildningen och med
lärarna. Examensbeskrivningen är dock oklar och bör skrivas om. Med den
kombination av kurser som programmet har borde studenterna kunna examineras som högskoleingenjörer i maskinteknik (120 poäng) med inriktning
mot produktutveckling och design.
Högskoleingenjörsprogrammen Industriellt ledarskap och Internationell affärsingenjör antar studerande med förkunskapskravet matematik C från gymnasiet, vilket innebär att dessa studenter inte har kunskaper i naturvetenskap
som motsvaras av gymnasiets fysik B när de examineras som högskoleingenjörer. Industriellt ledarskap har dessutom så tunt tekniskt innehåll att programmet inte ger tillräcklig kompetens för högskoleingenjörsexamen.
Maskin- , Automatiserings-, Simulerings- och Produktutvecklingsprogrammen
har en kombination av kurser som ger goda förutsättningar att utbilda en högskoleingenjör inom motsvarande ämnen. Utbildningarna skulle dock vinna
på att någon av de många smala fackkurserna byttes ut mot kurser inom kvalitet och miljöteknik eftersom just dessa områden kommer att vara centrala i
studenternas kommande yrkesutövning. Nu förekommer kvalitet och miljöteknik enbart som inslag i kurser. Med tanke på det mycket låga studentantalet bör, såsom tidigare nämnts, programmen slås ihop till två, förslagsvis
Maskinteknik respektive Automatiseringsteknik.
Automatiserings- och Simuleringsingenjörsprogrammen innehåller många
praktiska inslag där studenter själva får köra bearbetningsmaskiner, utföra
laborationer i robotar med mera.
Projektarbete förekommer på de flesta program. Projektuppgifter med
bland annat skriftliga rapporter och muntlig redovisning ger bra träning i ett
ingenjörsmässigt arbetssätt.
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Programmet för Programvaruteknik har ingått i utvärderingen. Det verkar i
första hand leda till filosofie kandidatexamen, men enligt examensordningen
kan högskoleingenjörs- och teknologie kandidatexamen erhållas. Programmet är starkt orienterat mot användning av ingenjörsmässiga principer för
processen att utveckla programvara, det som internationellt benämns Software Engineering. Programmet innehåller ett nytt och intressant grepp att
via ett projektarbete på 20 poäng involvera studenter från alla årskurser. De
får under projektets gång prova på olika roller. För erhållande av högskoleingenjörs- eller teknologie kandidatexamen måste teknikdelen få tillräcklig
omfattning, både ur bredd- och djupperspektiv. Det synes saknas kurser för
bredd inom elektronik och datorteknik och för djup till exempel inom algoritmer.
Magisterutbildning i samarbete med engelska universitet

Högskolan bedriver magisterutbildning i samarbete med engelska universitet
vilket bedömargruppen tycker är mycket bra. Det är ett sätt för högskolan att
kostnadseffektivt möjliggöra vidareutbildning för egna studenter, knyta värdefulla kontakter inom lärarkåren och successivt hämta hem kompetens för
att ge vissa delar på egen hand. I den här utvärderingen kan dock inget sägas
om kvaliteten i dessa utbildningar, men bedömargruppen förutsätter att den
säkras av kvalitetsgranskande engelska myndigheter.
Matematik

För att möta de sviktande matematikförkunskaperna har högskolan genomfört ett intressant arbete där matematikkurserna helt förändrats, vilket medfört att examinationen ökat radikalt utan att kursmålen sänkts. Exempel gavs
även på planer där högskolans matematiklärare skall undervisa i gymnasiet
för att bli klar över ”leverantörskvaliteten”. Detta visar på ett mycket bra sätt
för lärosätet att ta sig an problemen och att säkerställa verkliga matematikkunskaper.
För att höja motivationen för studenterna provas ett system med bonuspoäng på tentamina.
Studenter

Högskolan i Skövde är en liten högskola med nära kontakter mellan studenter
och lärare. De flesta programmen rekryterar lokalt, dock inte Designingenjörsprogrammet och Biståndsingenjörsprogrammet.
De studenter bedömargruppen träffade gav ett flertal exempel på hur de
har kunnat påverka sin egen situation eller påverkat så att det blev förändringar till nästa års studenter. De var nöjda med de program de valt. Studenterna på Biståndsprogrammet påpekade dock att det var många brister i
början av programmet, som de ansåg skulle bli bättre med större djup i kurserna och med höjda krav. Informationen till studenterna behöver förbättras
och förtydligas.
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De flesta program, med undantag av Designingenjörsprogrammet, saknar
verklig flexibilitet för studenten. Om studenten vill avlägga examen inom
givet antal poäng ges i många program inga valmöjligheter.
Lärare

Lärarsituationen är mycket sårbar, med få lärare inom flera områden, till exempel elektroteknik, där kurserna identifieras med lärarna. Inom datavetenskap är lärarsituationen bättre med både lektorer och doktorander som kan
ansvara för att studenterna får forskningsanknytning i utbildningen. Många
av lärarna har god kontakt med näringslivet och kan förmedla aktuella kunskaper.
Lärarna kan oftast utnyttja 10–20 proocent av sin tjänstgöringstid till
kompetensutveckling. Det finns en viss oro för att satsningen på forskargrupper inom de områden där högskolan strävar efter att så småningom erhålla vetenskapsområde skall leda till att forskare utanför grupperna åsidosätts samt
att det pedagogiska utvecklingsarbetet kommer ur fokus.
Högskolan ställer krav på att samtliga lärare skall genomgå två kurser i
pedagogik på vardera 5 poäng. Efterfrågan på dessa kurser har varit mycket
stor och den första 5 poängskursen är övertecknad.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Kvalitetsfrågor behandlas i högskolans ledningsgrupp och något särskilt kvalitetsråd finns inte.
Högskolan har ett system för kvalitetsarbete där självvärdering och externa
bedömare ingår. Systemet har lett till att en handlingsplan tagits fram. Högskolans beskrivning i självvärderingen av det övergripande kvalitetsarbetet
redovisar ett bra angreppssätt. Detta praktiserades också enligt uppgift under
perioden 1996–99. Vid bedömningen för läsåret 2001/02 saknar vi dock tydliga rutinbeskrivningar som klargör ansvar och befogenheter.
Inom Institutionen för datavetenskap finns ett välutvecklat system för
kursvärdering och återkoppling som genomförs för de flesta kurserna. Kursvärderingarna används också av institutionens ledning för att uppfatta trender i utbildningen.
Inom Institutionen för ingenjörsvetenskap har Designingenjörsprogrammet
ett genomtänkt system, medan man i övrigt använder konventionella utvärderingar vars genomförande är personberoende.
Systematiska programutvärderingar genomförs inte, men det förekommer
programträffar där representanter från varje årskurs träffar programansvarig
och för en diskussion om kurser med mera. Systemet med regelbundna programmöten inom Automatiseringsprogrammet är ett mycket bra initiativ som
borde införas i samtliga program.
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Samverkan

Branschråd förekommer inte och näringslivskontakterna är inte heller formaliserade. Däremot skapas tillfälliga grupperingar, till exempel i form av
referensgrupper. De flesta näringslivskontakterna sker med företag i samband
med examensarbeten och projekt i undervisningen.
Förutom samarbetet med några lärosäten i England, där studenter från
högskolan i Skövde kan avlägga en masterexamen, är inte internationalisering
någon högt prioriterad fråga inom högskoleingenjörsutbildningen.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar om 120 poäng eller mer förutom programmen för Industriellt ledarskap och Programvaruteknik uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram
Programmet Industriellt ledarskap uppfyller inte kraven för högskoleingenjörsexamen på grund av för svagt teknikämnesinnehåll.
Programmet Programvaruteknik saknar tillräcklig teknisk bredd och djup
för att kunna leda till en högskoleingenjörs- teknologie kandidatexamen.
Inom elektroteknik finns alltför få lärare med rätt ämneskompetens.
Rekommendationer

• Förtydliga examensstrukturen för högskoleingenjörsexamen och teknologie och filosofie kandidatexamen samt förbättra studentinformationen
om de olika examina.
• Se över Biståndsingenjörsprogrammets kursstruktur och kursdjup.
• Se över programutbudet och slå samman flera av de nuvarande programmen inom samma teknikämne så att slagkraftigare program skapas.
• Högskolan måste försäkra sig om att nystartade program kan drivas som
livskraftiga och uthålliga fristående utbildningar.
• Skapa förutsättningar för ett bättre samarbetsklimat mellan institutionerna för ingenjörsvetenskap och datavetenskap.
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Högskolan i Trollhättan /Uddevalla
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram, 120 poäng
Byggteknik
Lantmäteriteknik med inriktning Teknik och ekonomi/juridik
Elektroteknik
Elektroteknik med inriktning Elenergisystem, Elektroniska system och Informationssystem (Inriktningen mot Informationssystem utgör fr.o.m. hösten
2002 ett eget program – Datateknik med inriktning mot Industriell IT.)
Maskinteknik
Maskinteknik med inriktning Produktutveckling, Produktionsteknik samt
Industriell design (Inriktningen Industriell design utgör fr.o.m. hösten 2002
ett eget program.)
Inrättade huvudämnen för teknologie kandidatexamen, relevanta för utvärderingen
Maskinteknik, Elektroteknik, Datateknik samt Lantmäteriteknik
Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS
Lantmäteriteknik

Könsfördelning (kv/män, %)

31

66/34

3

57/43

Elektroniska system

5

10/90

Informationssystem

4

30/70

Elektroteknik, öppen ingång

21

29/71

Maskin, öppen ingång

74

42/58

5

71/100

Elenergisystem

Industriell design
Totalt

143

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Självvärderingen har tagits fram genom diskussioner i tre parallella grupper
inom institutionen. I självvärderingen har alla parter fått komma till tals
genom att redovisa sina reflektioner om utbildningen. Självvärderingsarbetet,
med undantag för Lantmäteriteknikprogrammet, har i detta avseende varit
väl förankrat bland personal och studenter. Underlaget till självvärderingen
har dock sammanställts utan någon gemensam sammanfattning för samtliga
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avdelningar, vilket har lett till en rad motsägelsefulla uppgifter. En gemensam
syn på utbildningarna saknas i självvärderingen.
Organisation

Ingenjörsutbildning bedrivs vid Institutionen för teknik som består av
tre avdelningar – elektroteknik, maskinteknik och lantmäteriteknik. Avdelningarna beslutar över tilldelade medel. Matematik hörde tidigare till
teknikinstitutionen men utgör sedan två år tillbaka en egen institution. Utbildningsplaner beslutas av en grundutbildnings- och forskningsnämnd som
består av lärare, studenter och externa företrädare. För varje program finns en
utbildningskommitté som bereder frågor om utbildningsplanerna och yttrar
sig över programmens kursplaner. Institutionens tyngdpunkt ligger inom det
maskintekniska området där det förutom utbildning också bedrivs relativt
omfattande forskning
Målsättningen för utbildningarna de närmaste åren är att både öka antalet
antagna och att rekrytera professorer inom maskinteknik och elektroteknik
samt att bygga upp egen forskning inom mekatronik och signalbehandling.
De utvecklingsområden som lärosätet definierar måste tydliggöras, så att
de kan bli gemensamma mål för alla anställda inom högskolan. Visionen om
att bli ledande inom arbetsintegrerat lärande i Europa verkar de flesta inom
högskolan vara ense om. Dock bör även denna vision beskrivas tydligare: Är
det pedagogiken eller metodiken som främst lyfts fram? Vad är det som gör
högskolans koncept unikt?
På avdelningarna för elektro- och maskinteknik finns branschråd som
sammanträder några gånger per år. De består av fem till sex företrädare från
industrin och cirka fyra interna företrädare för utbildningen. I branschrådet
för elektroteknik ingår också 2–6 studenter. Systemet med branschråd verkar fungera mycket bra, undantaget lantmäteriteknikutbildningen där detta
saknas.
Under platsbesöket framkom många kritiska synpunkter på institutionsdelningen. Väntan på den nya rektorn har medfört att nödvändiga åtgärder
dröjt, vilket inneburit återverkningar på hela verksamheten. Samarbetet mellan avdelningarna inom Institutionen för teknik är för närvarande svagt och
behöver stärkas. Trots att företrädarna för avdelningarna de senaste åren träffats regelbundet var fjortonde dag är resultatet magert. Bristen på samarbete
leder till en mängd extraarbete och motverkar rationaliseringar av olika slag.
Därför är det viktigt att ledningen för institutionen tar ett samlat grepp om
programmen så att alla arbetar mot samma mål. Vid platsbesöket framkom
också att beslutsvägarna var oklara. Det måste skapas klara rutiner för vem
som gör vad och hur organisationen tar vara på goda initiativ.
Den lilla högskolans fördel är att nästan alla kan vara delaktiga, vilket lyfts
fram som en av de största fördelarna med att arbeta på högskolan. Det finns
fortfarande en pionjäranda, med möjlighet att påverka olika situationer.
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Förutom högskoleingenjörsexamen 120 poäng utfärdas också högskoleingenjörsexamen om 80 poäng. Dessutom ges teknologie kandidatexamen
inom samma teknikområden som högskoleingenjörsutbildningen. Kravet för
kandidatexamen skiljer sig från kravet för högskoleingenjörsexamen genom
fördjupningskravet inom huvudämnet samt matematikkravet som är 20
poäng för kandidatexamen och 10 poäng för högskoleingenjörsexamen. Matematik kan väljas som tillval för den student som önskar 20 poäng.
Utbildning

Samtliga högskoleingenjörsprogram motsvarar de krav som kan ställas för
högskoleingenjörsexamen. Bristen på anställda lärare inom Lantmäteriteknikprogrammet är påtaglig. En stor andel av lärarna hyrs in, vilket kan leder till
bristande kontinuitet och stabilitet i utbildningen.
Ingenjörsutbildningarna, med undantag av Lantmäteriteknikprogrammet,
erbjuder en utbildningsvariant som går under benämningen Co-op. Det innebär 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 studenterna elva till tolv månader ute på företaget. De
följer ofta ett projekt under hela Co-opperioden. Utbildningen organiseras i
fempoängskurser och högskoleingenjörsutbildningen förlängs med motsvarande tid. Omkring 140 företag och organisationer i Sverige och utomlands är
knutna till Co-opverksamheten. Högskolan ser brister i integreringen mellan
Co-oputbildningen och de teoretiska kursmomenten och har som närmaste
mål att utveckla detta.
Co-oputbildningen har blivit en profil vid högskolan. Modellen är en
del av arbetsintegrerat lärande, vilket också utgör högskolans pedagogiska
grundsyn. Trots det saknas enighet om den egentliga innebörden av begreppet ”arbetsintegrerat lärande” och det pågår diskussioner för att skapa denna
enighet. Ett mycket gott exempel på arbetsintegrerat lärande som fungerar i
praktiken finns dock på Maskiningenjörsprogrammet – ”projekt ZENITH”.
Under årskurs ett sker samläsning mellan programmen. Mängden projektarbeten varierar, men de börjar vanligen först under tredje eller fjärde året av
utbildningen. Projektarbeten redovisas i form av muntlig och skriftlig rapportering gemensamt av gruppen och betygsätts med godkänt eller väl godkänt.
Alla deltagarna får samma betyg. Studenterna ser gärna fler projekt redan i
början av utbildningen.
Kursernas indelning i fördjupningsnivåer är inte konsekvent och behöver
ses över. För närvarande finns kurser med både A-nivå, B-nivå, fördjupningsnivå 1, fortsättningsnivå och grundnivå. Pedagogiska frågor och utbildningsfrågor har inte haft en central plats i de interna diskussionerna, där de
administrativa frågorna har varit mer prioriterade.
Rekryteringen är även här ett stort problem. Maskinteknikprogrammets
inriktning Industriell design är från hösten 2002 ett eget program, men med
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stort maskintekniskt innehåll. Härigenom har högskolan lyckats undvika den
allmänna nedgången av studentantalet inom maskinteknikutbildningarna.
Även Elektroteknikprogrammet med inriktningen mot Informationssystem
utgör från hösten 2002 ett eget program – Datateknik med inriktning mot
Industriell IT– men detta har inte varit lika framgångsrikt ur rekryteringssynpunkt.
Högskolan har, som en av få högskolor bedömargruppen besökt, visat på
ett lovvärt försök med en förändrad syn på genusperspektivet i ingenjörsutbildningen. Detta har skett genom att i ett projektarbete föra in tillämpningar
som är ”könsneutrala”, som till exempel att arbeta med infusionspumpar istället för kolvar och motorer.
Högskolan har också genomfört särskilda satsningar för att öka intresset
hos flickor för teknisk utbildning genom projektet ”Tjejer på teknis” samt
återträff med och enkät till tidigare studenter. Nämnas kan även ”Teknikkedjan”, ett projekt att lyfta kvinnor från grundskolenivå upp till högskoleingenjörsexamen.
Programmen är rekommenderade studiegångar med 5 poängs valfrihet
inom samtliga ämnen för Elektroteknik- och Lantmäteriteknikprogrammen,
respektive 15 poäng valfrihet för Maskinteknikprogrammet. Elektroteknikprogrammet innehåller endast 10 poäng matematik som särskilda kurser.
Den högre matematik som krävs för teknikämneskurserna är integrerade i
dessa. Programmet anses därför ha en tillräcklig matematisk grund. Den
relativt omfattande forskningsverksamheten inom maskinteknik avspeglas
inte i undervisningen på högskoleingenjörsprogrammet, vilket vore önskvärt.
Forskarnas specialkompetens bör i större utsträckning än vad som sker idag
utnyttjas även inom dessa program. Maskinteknikprogrammets inriktning
mot produktutveckling har en bra struktur och ett bra arbetssätt vad gäller
projektarbeten. Maskinteknikutbildningen har dessutom mycket bra och ändamålsenliga laborationsutrustningar.
Lantmäteriteknikutbildningen bedrivs med mycket traditionella undervisnings- och examinationsformer med få studentaktiva moment. Utbildningen
har ett stort innehåll av kurser med juridisk karaktär; cirka hälften av kursinnehållet i programmet beskrivs som unikt i landet. Utbildningsprogrammet
saknar dock både samarbete över ämnesgränserna och forskningsanknytning
Programmet rekryterar också studenter med målsättning att få en yrkesroll
som mäklare. Högskolan har planer på att från och med höstterminen 2003
starta en renodlad två- eller treårig utbildning för mäklare med högskoleexamen.
År 2001 hade programmet det näst största studentantalet (45 av 136), och
år 2002 var det ännu större. Trots god rekrytering har ledningen valt att ge
den minsta resursförstärkningen till denna avdelning. En vitalisering av programmet bör ske avseende både pedagogik och undervisningsformer, vilket
också kräver ekonomisk förstärkning.
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Matematik

Utbildningen startar med en veckas introduktionskurs i matematik. De
grundläggande kurserna i matematik läses under det första året. Undervisningen är traditionell men praktiskt inriktad. Många läser mer matematik för
att utöver högskoleingenjörsexamen också kunna ta ut en teknologie kandidatexamen som möjliggör vidare studier till teknologie magisterexamen.
Som i många ingenjörsutbildningar är matematiken en stötesten trots att
studenterna är mycket nöjda med lärarna. Studenterna klarar matematiken
men har svårt att tillämpa den i teknikämnena.
Studenter

Antalet helårsstudenter är cirka 500. Högskolan har, liksom många andra
lärosäten, haft problem med att rekrytera studenter till högskoleingenjörsutbildningarna under de senaste åren. Undantaget är Lantmäteriteknikprogrammet som kraftigt ökat sin rekrytering. Det nya designprogrammet som
hade sin första antagning höstterminen 2001 lockade cirka 20 nya studenter
utan någon egentlig marknadsföring. För att intensifiera rekryteringen har
högskolan inrättat en central tjänst som skall fokusera på rekryteringsfrågor.
Parallellt med detta arbete pågår också ett lovvärt kontinuerligt arbete med
studentambassadörer ute på gymnasieskolorna.
Rekryteringen till utbildningarna sker till övervägande del lokalt, men
framför allt designinriktningen på Maskinteknikprogrammet samt Lantmäteriteknikprogrammet rekryterar studenter också nationellt. Medelåldern är
relativt hög. Ett tjugotal studenter kommer årligen från det tekniska basåret.
Många av de studenter som bedömargruppen mötte hade valt att läsa i Trollhättan tack vare Co-oputbildningen och närheten till hemmet. Högskolan
har en relativt stor andel kvinnor på ingenjörsutbildningarna. Nästan en tredjedel av dessa läser på Lantmäteriteknikprogrammet.
Vid samtliga utbildningar är förkunskapskravet matematik D från gymnasiet utom till Lantmäteriteknikprogrammet, till vilket antas studenter
med matematikförkunskapskrav C. Nivån höjs till D genom introduktionsutbildningen.
Studenterna verkar nöjda med de olika utbildningarna i allmänhet och med
Co-opmodellen, som väljs av cirka 70 procent av studenterna, i synnerhet. I
Co-oputbildningarna önskas dock en tydligare integrering till den teoretiska
utbildningen. Att kursutbudet kan bli mindre på en liten högskola verkar vara
något studenterna räknar med och vägde mot den personliga kontakten med
lärarna och möjligheten att påverka utbildningen.
Lärarnas servicegrad upplevs av studenterna som mycket hög och det råder
ett gott samarbete mellan studenter och lärare.
Lärare

Lärarkollegiet består till största del av adjunkter och lektorer. Vid
lantmäteriteknikavdelningen är lärarmiljön alltför liten. Cirka 40 procent
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av den totala lärarresursen hyrs in. En plan finns för att förstärka lärar- och
forskarkåren vid samtliga tre avdelningar. Problem är dock att få lämpliga sökanden till tjänsterna. Trots den minskande rekryteringen är ekonomin vid
avdelningarna relativt god, framför allt genom EU-medel.
Högskolan har ambitionen att lärarna skall vara pedagogiskt utbildade
och målsättningen är att samtliga lärare senast år 2003 skall ha motsvarande
10 poäng pedagogik. Därför erbjuds en kurs i pedagogik till de lärare som
saknar sådan utbildning. Flera av de lärare bedömargruppen träffade hade
genomgått denna kurs. Vissa av lärarna ansåg dock att det var svårt att få utrymme att utnyttja den tilldelade tiden för kompetensutveckling, enligt avtal
20 procent, och flera lärare kände sig överbelastade.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

För närvarande saknas ett system för kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning av utbildningen. Ett sådant system bör utvecklas av kvalitetsrådet
tillsammans med verksamhetsföreträdarna. Särskilda rutiner bör också utvecklas för kvalitetsuppföljning av Co-opprogrammen.
Avdelningen för elektroteknik har ett väl fungerande system för kursvärderingar. Maskinteknikprogrammets inriktning mot produktutveckling gör
en utvärdering där studenterna fyller i en enkät efter kursens avslutning. I
övrigt saknas idag ett organiserat kursvärderingssystem och en gemensam syn
på hur kursvärderingar skall genomföras. På fråga fick bedömargruppen ofta
svaret att kursvärderingarna fungerat tills den ansvariga läraren pensionerades. Därefter har flera system prövats utan framgång, till exempel har ansvaret
lagts på studenter, som mot ersättning skött detta arbete. Ingen uppföljning
sker av de utvärderingar som förekommer och studenterna ser inte något resultat av ”flera års klagomål”.
Uppföljningar genomförs av de studenter som uppnått examenskraven,
men ändå inte tar ut examen.
Samverkan

Närheten mellan högskolan och omgivande samhälle och företag påtalas av
lärosätet som en av de stora fördelarna, vilket också bedömargruppen instämmer i. Samverkan med industrin sker huvudsakligen genom Co-oputbildningen och den gemensamma handledningen på examensarbeten samt via
branschråden. Högskolan befinner sig för närvarande i ett utvecklingsskede
för så kallad uppdragsutbildning, där samverkan med det omgivande samhället ytterligare kommer att förstärkas.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar uppfyller examenskraven enligt högskoleförordning och bedömargruppens referensram. Lantmäteriteknikprogrammet företräds av alltför få tillsvidareanställda lärare.
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Rekommendationer

• Tydliggör matematikinnehållet i Elektroteknikprogrammet.
• Stärk de interna lärarresurserna inom Lantmäteriprogrammet och vitalisera programmets undervisningsformer.
• Se över kursernas nivåindelning
• Stärk samarbetet mellan institutionerna och mellan avdelningarna inom
teknikinstitutionen i den nya organisationen.
• Förtydliga beslutsvägarna i organisationen.
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Karlstads universitet
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram, 120/160 poäng
Byggteknik
Byggingenjör
Geografiska informationssystem (GIS)-ingenjör
Datateknik
Dataingenjör
Elektroteknik
Elektro- och datoringenjör
Kemiteknik
Kemiingenjör
Maskinteknik
Innovations-och designingenjör
Maskiningenjör
Övriga
Energi-och miljöingenjör
Teknologie kandidat-och magisterprogram
Programvaruteknik
Teknologie magisterprogram
Maskinteknik med inriktning Materialteknik, 40 poäng
Inrättade huvudämnen för kandidat-/magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Byggteknik (kand.), Datavetenskap, Elektroteknik, Kemiteknik
Maskinteknik samt Energi- och miljöteknik.
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Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS
Byggingenjör
Geografiska informationssystemingenjör

Könsfördelning (kv/män, %)

30

17/83

14

46/54

119

10/90

Elektro- och datoringenjör

37

3/97

Kemiingenjör

23

68/32

Innovationsteknik och designingenjör

52

51/49

7

19/81

30

50/50

312

50/50

Dataingenjör

Maskiningenjör
Energi- och miljöingenjör
Totalt

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Utbildningsledaren för tekniska utbildningar har varit ansvarig för arbetet
med självvärderingen, som tagits fram tillsammans med programledarna med
flera. De programspecifika självvärderingarna har respektive programledare
utfört tillsammans med studenter, lärare och övrig personal. Självvärderingen
är välskriven och ingår som en del i universitetets egen utvärderingscykel för
teknikområdet. Den har därmed en viktig roll i kvalitetsarbetet vilket är positivt.
Organisation

Högskoleingenjörsprogrammen vid Karlstads universitet finns vid fyra institutioner: Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik, Institutionen för informationsteknologi, Institutionen för kemi och Institutionen för
natur och miljö. Högskolan har genomfört en omorganisation som gäller från
den 1 januari 2002. Programmen och institutionerna arbetar tillsammans i en
matrisorganisation där fakultetsnämnden har det formella övergripande ansvaret för högskoleingenjörsprogrammen medan institutionerna ansvarar för
kurserna. Institutionerna tilldelas medlen direkt. Inom varje institution finns
avdelningar med stor självständighet. För varje ämne finns ett ämnesråd, i
vilket även studenter ingår. För varje program finns en programledare, som
anser att de har stora möjligheter att påverka programmen.
Regelbundna träffar med lärarna på programmen är dock svåra att få till
stånd. En större samverkan mellan programmen skulle vara gynnsam för såväl
lärare som studenter, och de nyinrättade programutskotten kan här komma
att fylla ett behov.
Lokala gemensamma utbildningsmål definierar högskoleingenjörsrollen.
De gemensamma målen stöds av programmål och utvecklingsmål.
Högskoleingenjörsexamen kan omfatta 120 eller 160 poäng. För teknologie kandidatexamen krävs förutom fördjupning i huvudämnet på 60 poängsnivå också ett påbyggbart biämne om 20 poäng. Om villkoren för teknologie
kandidatexamen är uppfyllda kan studenten begära att få det inskrivet i exa-
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mensbeviset. Studenterna tar hellre ut högskoleingenjörsexamen än teknologie kandidatexamen.
Utbildning

Högskoleingenjörsutbildningen håller i huvudsak god standard, med breda
program med kurser på rätt nivå. Byggingenjörsprogrammet uppfyller dock
inte kraven för högskoleingenjörsexamen på grund av alltför litet matematikinnehåll. Programmet har dessutom stora problem med otillräckliga lärarresurser.
Den första terminen i årskurs ett ges inom de flesta program en introduktionskurs om 10 poäng på halvfart som handlar om ”att vara ingenjör”.
Kursen innehåller genusvetenskap, etik, idéhistoria, gruppdynamik samt ett
projektarbete om 2 poäng. På Dataingenjörsprogrammet och Programvaruteknikprogrammet ges en motsvarande 5-poängskurs där gruppdynamik,
genusvetenskap, muntlig och skriftlig presentation och datalogi presenteras.
Det saknas en gemensam syn vad gäller kvalitetssäkring av kurser, pedagogik och pedagogiska metoder inom högskoleingenjörsutbildningarna.
Inom Energi- och miljöprogrammet har arbetet med en pedagogik som
stimulerar djupinlärning framför ytinlärning och som utvecklar eleven till
student kommit långt. Undervisningen har ett stort inslag av projekt som blir
längre och mer komplexa med tiden samtidigt som inslaget av föreläsningar
minskar. 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. Ingen
kurs undervisas av enbart en lärare ensam. Flera program bör kunna hämta
inspiration ifrån detta exempel.
Som ytterligare exempel på goda pedagogiska grepp kan nämnas kurser
inom dataområdet inom vilka studenterna väljer ambitionsnivå på laborationerna. Syftet verkar vara att ge möjlighet för duktiga studenter att utveckla
sig. Inom Dataingenjörsprogrammet har även ett arbete bland lärarna startat
för att skapa ett pedagogiskt forum.
Examinationen domineras av skriftliga tentamina, oftast inte vid kursslut
utan några veckor dessförinnan, medan djupgående mål av synteskaraktär
prövas och examineras i annan form senare i kursen. På GIS-programmet
baseras cirka 30 procent av examinationen på laborationsrapporter.
När det gäller examensarbete har en gemensam rutin tagits fram. Det har
lett till att kvaliteten har ökat väsentligt det senaste åren. Ett bra system för
opponentskap vid redovisningen av examensarbeten finns inom många program. Betygsgradering av examensarbetena används, men det är inte okontroversiellt då lärarna anser att det är svårt att bedöma hur självständigt arbetet
utförts – företagets bidrag kan ibland vara betydande. Studenterna vill dock
absolut ha en betygsgradering.
Byggingenjörsprogrammet har inriktningar mot husbyggnad och marknadsföring av trävaror. Programmet genomgick under läsåret 2001/2002
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flera stora organisatoriska och personella förändringar. Därvid tillfördes programmet två lärare som båda är aktiva doktorander och därigenom finns nu
viss forskningsanknytning i programmet. Ur ett näringslivsperspektiv är det
emellertid tveksamt om programmets nuvarande inriktningar är anpassade
efter yrkeslivets behov. Inriktningarna ger snarare intryck av att vara utformade med hänsyn till andra befintliga program vid universitetet för att så
långt möjligt åstadkomma samläsningsmöjligheter.
Dataingenjörsprogrammet förefaller vara mer datavetenskapligt än många
andra dataingenjörsprogram och ger således högskoleingenjörsexamen i datavetenskap. Det har inriktningar mot software engineering, kommunicerande
och distribuerade system. Studenterna har tillgång till mycket välutrustade
laborationslokaler. Under det första året samläser studenterna med civilingenjörsstudenter på programmet för Informationsteknologi. Kursutbudet förefaller aningen snävt utanför de datavetenskapliga kurserna. Kandidat- och
magisterprogrammet Programvaruteknik startades med avsikten att skapa en
bredare rekryteringsbas genom att sänka behörighetskravet i matematik vid
antagningen och genom att ersätta större delen av matematisk analys med
diskret matematik och statistik. Totalt är kravet dock 25 poäng matematik,
inklusive en inledande matematikkurs på 5 poäng för att kompensera det
lägre antagningskravet. Därigenom har det blivit tekniskt smalare än ett
högskoleingenjörsprogram, men då det fortfarande till stor del är baserat på
Dataingenjörsprogrammet upprätthålls kvaliteten. Programmet ger teknologie kandidatexamen i datavetenskap. Båda programmen har samma engelska
översättning,
Programmen verkar mycket lika, och rekommendationen är att programmen och examensbenämningarna (både svenska och engelska) skiljs åt. Ett
dataingenjörsprogram i Sverige har en större bredd med fler kurser i elektronik och datorteknik och examensämnet är oftast Datateknik (eng. Computer
Engineering).
Till hösten 2003 startar ett civilingenjörsprogram i Informationsteknologi,
där de två första åren kommer att samläsas med Dataingenjörsprogrammet,
vilket torde lösa problemet med att det idag finns ett ganska begränsat antal
valbara kurser på C- och D-nivåerna.
För studenterna inom Dataingenjörsprogrammet finns möjlighet att bygga
på utbildningen till civilingenjör vid Karlstads universitet, Linköpings universitet eller vid Chalmers tekniska högskola.
Elektro- och datoringenjörsprogramet är inriktat mot elektronik, datorsystem, telekommunikation och reglerteknik. Kursplanerna är enhetliga och
beskriver en modern elektronikingenjörsutbildning med inslag av datorteknik (hårdvara). Vissa kursplaner är dock fem år gamla och bör ses över. Flera
kurser på C- och D-nivå efterlyses. De forskande lärarna inom det elektrotekniska området är ensamma inom sina respektive områden och forskningsverksamheten är relativt begränsad (endast en forskargrupp). Det förekommer
heller inte någon forskning bland adjunkterna.
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Energi- och miljöingenjörsprogrammet har bland annat målet att förmedla
kunskaper i tillämpad miljöteknik. Detta har varit och verkar fortfarande
vara oklart då tyngdpunkten i programmet tycks vara energitekniska system.
Inriktningen mot vattenresursteknik kommer att bli eget program fr.o.m.
höstterminen 2003.
Magisterprogrammet i Maskinteknik med inriktning Materialteknik och
Energi- och miljöingenjörsprogrammet finns i en forskningsmiljö, vilket ger
programmen en tydlig kvalitets- och kompetensmässig grundstomme.
Högskoleingenjörsprogrammet Geografiska informationssystem (GIS programmet) har en tydlig forskningsbas med forskningsaktiva lärare. På
programmet registrerades enbart sju studenter i årskurs ett hösten 2002, en
halvering jämfört med de båda tidigare åren och en fjärdedel av intagningen
1999.
Kemiingenjörsprogrammet har haft en valbar inriktning mot skog (papper
och massa), men på grund av lågt studentintresse har studenter antagits enbart
vid ett tillfälle. Programmet kommer i fortsättningen att endast ha en processteknisk inriktning. En obligatorisk kurs i papper/cellulosa kommer dock
att finnas kvar i programmet.
Höstterminen 2001 startades en civilingenjörsutbildning i kemiteknik,
och från höstterminen 2002 sker samläsning mellan högskoleingenjörs- och
civilingenjörsprogrammen under de tre första terminerna. Lärarlag har bildats för matematik- och kemiämnena. Utformningen av samläsningen bör
emellertid bevakas, då delar av vissa kurser endast är riktade till civilingenjörsutbildningen.
Forskningen inom det skogliga området är omfattande och under vidareutveckling. Denna kan dock inte komma högskoleingenjörsutbildningen till
godo i särskilt hög grad med dess tyngdpunkt på grundläggande kemiteknik. Mängden ingenjörsstödjande ämnen och valbara kurser är liten. I den
nya programformen kommer det inte att finnas någon valbarhet inom de 120
poängen.
Maskiningenjörsprogrammet är enligt målbeskrivningen en ”ren” maskinteknikutbildning med inriktning konstruktion och produktion. Genom att
valbarheten redan i årskurs två är stor är det möjligt för studenterna att till
stor del själva utforma programmet. Det är därför svårt att bedöma om målen
uppnås genom att titta på kursöversikten. Programmet bör innehålla fler laborationer och mer projektundervisning.
Innovation och designprogrammets mål är att förmedla en helhetsbild av
produktutvecklingsprocessen ur ett innovativt och kreativt perspektiv på
brukarens behov. Studenterna får arbeta tillsammans med näringslivet i en
designstudio, som dock föreföll vara ganska ordinärt utrustad.
Maskin- och Innovation och designprogrammen arbetar mycket med samläsning, vilket är positivt och leder till effektivare resursutnyttjande. Det finns
emellertid risk att det sker på bekostnad av programmens identitet och därmed leder till tidiga avhopp, särskilt bland designintresserade studenter. Det
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är väsentligt att Innovations- och designprogrammet i så stor utsträckning
som möjligt ges en egen identitet så att det inte upplevs som ett maskinprogram med påklistrade designkurser.
Matematik

Matematikinnehållet i utbildningarna håller generellt sett en hög nivå. Undantaget är Byggingenjörsprogrammet där studenterna endast läser 5 poäng
matematik i slutet av första läsåret. Matematikkursen kommer därmed in i
utbildningen först efter kurser där den skall tillämpas.
Vid flera program har samverkan mellan matematiklärare och ämneslärare
varit svår att åstadkomma. Ett viktigt undantag är dock Dataingenjörsprogrammet och Elektro- och datoringenjörsprogrammet. Här har mycket gjorts
för att få studenterna att trivas och inte minst att få dem att arbeta kontinuerligt. Matematikläraren nivågrupperar studenterna och ger individuellt stöd.
Tyvärr är det många gånger så att det är de duktiga studenterna som kommer
i kläm. Inom maskinprogrammen har matematikkurserna lagts om, stoffet
skurits ned och stuvats om och tonvikten lagts på förståelse. Studenterna aktiveras genom obligatoriska gruppuppgifter. Betänkligt är emellertid att matrisalgebran tagits bort.
Matematikundervisningen fungerar enligt studenterna genomgående bra
även om återkopplingen till matematiken anses för dålig i många teknikämnen. Trots omläggningen underkänns dock cirka 50 procent vid första tentamen. Matematikkurserna har minskat i omfång, men fördjupningen gör att
studenterna förefaller lämna studierna med goda matematikkunskaper. Inom
kemiutbildningarna har studenternas försämrade förkunskaper också lett till
förändringar. Undervisningen kommer att förläggas mer utspridd och integreras med kemikurserna.
Studenter

Rekryteringen har i hög utsträckning tidigare skötts centralt och institutionerna har inte varit särskilt aktiva i rekryteringsarbetet. Berömvärda enskilda
insatser görs dock av en engagerad programledare inom Elektro- och datoringenjörsprogrammet. Nu planeras att lägga mer ansvar på enskilda institutioner samt att förbättra informationen till gymnasieelever.
Maskiningenjörsprogrammet är ett av få ingenjörsprogram som har
haft god rekrytering under senare år. Maskiningenjörs- och Byggingenjörsprogrammen har förmått attrahera genomsnittligt äldre studenter, vilket betyder att studenterna ofta varit mycket motiverade.
För samtliga program gäller att studenter kan antas med lägre förkunskapskrav än matematik D och fysik B, under förutsättning att de går en bastermin
innan programmets start för att läsa in tillräckliga kunskaper i naturvetenskapliga ämnen. Introduktionskursen på 10 poäng (se ovan) uppskattas av
studenterna. I Elektro- och datoringenjörsprogrammet samt på Programva-
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ruteknik arbetar man på försök med ett mentorsystem för att introducera
studenterna i utbildningen.
Studenterna kan påverka utbildningen genom de informella kontakterna.
De formella vägarna fungerar sämre eftersom det är svårt att finna studentrepresentanter till nämnder och beslutande organ.
Lärare

Lärarna betonar det goda arbetsklimatet, sammanhållningen samt den goda
kontakten med studenterna. Närheten mellan studenter och lärare tillsammans med lärarnas engagemang är en av de starka sidorna vid Karlstads
universitet. På flera program anser sig lärarna vara för få, och det är svårt
att rekrytera nya lärare. Arbetsbördan är hög och många lärare känner sig
tvungna att arbeta övertid.
Många av lärarna, bland annat inom kemiteknik, har industrierfarenhet.
Inom dataområdet har lärargruppen nyligen stärkts med en professor, vilket
är mycket positivt.
Rekryteringen av lärare till Byggingenjörsprogrammet är ett mycket allvarligt problem. Programmet har drabbats bland annat av en pensionsavgång,
vilket kunnat förutses av ledningen. Att driva programmet vidare i nuvarande
form är inget alternativ eftersom kunskapsnivån på avdelningen för närvarande är bristfällig, samt att arbetsbelastningen på lärarna blir för stor.
Lärarnas samarbete inom institutionsgränserna fungerar bra medan kontakten med kursansvariga lärare från andra institutioner är mycket svag. Det
är väsentligt för programmens helhet att samarbetet över institutionsgränserna förbättras.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Vad gäller kursvärdering, klassning av kurser på A-, B- och C-nivå, samordningsfrågor inom och mellan programmen, uppföljning av studenter,
forskningsanknytning och studieadministrativa rutiner saknas gemensamma
riktlinjer. Det har fått till följd att dessa rutiner fungerar mycket olika inom
olika institutioner. Det finns en medvetenhet inom universitetet om dessa
brister.
Kursvärderingarna fungerar mycket bra för vissa program, till exempel
Dataingenjörs- och Elektroingenjörsprogrammen. I varje kurs genomförs
kursvärderingar i mitten av kursen av kursens lärare. Inför slutet av varje kurs
görs sedan en slutlig kursvärdering som sammanställs av studenterna. Feedback ges snabbt och flera lärare redovisar det förra årets kursutvärdering då
en ny kurs startar.
Maskiningenjörs- och Innovation och designingenjörsprogrammen har
hittills inte på något systematiskt sätt byggt upp kvalitetssäkring vad gäller
innehåll och kursnivåer. Eftersom det även saknas forskningskompetens inom
dessa områden är denna brist än mer bekymmersam. Det är emellertid positivt att ett kvalitetssäkringssystem nu är under uppbyggnad.
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Samverkan

Någon formell samverkan med branschen och det omgivande samhället, i
form av till exempel branschråd, förekommer inte. Studenterna möter näringslivet indirekt genom lärarna och i samband med examensarbetet. Ändå
beskrivs kopplingen till näringslivet i regionen som mycket bra av lärare och
studenter. Studenterna har lätt att få jobb efter avslutad utbildning samt lätt
att få examensarbeten ute i industrin. Fadderföretagsverksamhet har startats,
dock ännu med varierande resultat. Möjligheter har också getts till kvinnliga
studenter att få en personlig mentor från näringslivet. Studiebesök förekommer, men det förefaller som studenternas intresse är lågt, åtminstone om det
gäller besök som kräver en längre resa.
De internationella kontakterna och möjligheter till studentutbyte är svaga
inom samtliga program.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar förutom Byggingenjörsprogrammet uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens
referensram.
Byggingenjörsprogrammet innehåller alltför lite matematik och tillgången
till kompetenta lärare är alltför knapp.
Rekommendationer

• Skapa en tydligare gemensam ledning för högskoleingenjörsprogrammen
så att kvalitetssäkring och pedagogisk utveckling kan samordnas och
samarbete över institutionsgränser stimuleras.
• Se över och tydliggör innehållet i programmen Innovation och design och
Energi och miljö.
• Se över programmen Dataingenjör och Programvaruteknik så att innehållet och benämningarna på examina skiljer sig mer åt.
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Kungl. Tekniska högskolan
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram, 120 poäng
Byggteknik
Byggingenjör
Datateknik
Dataingenjör
IT-affärssystem
Medieingenjör
Elektroteknik
Elektroingenjör
Kemiteknik
Kemiingenjör
Maskinteknik
Maskiningenjör
Helårsstudenter (HÅS), årskurs 1 år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Byggingenjör

69

19/81

Dataingenjör

265

16/84

IT-affärsystem

53

39/61

Medieingenjör

50

58/42

Elektroingenjör

323

16/84

45

58/42

117

18/82

Kemiingenjör
Maskiningenjör
Totalt

922

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Bedömargruppens intryck bygger dels på den självvärdering som huvudsakligen tagits fram som ett projekt under 2001 med dåvarande organisation, dels
på det platsbesök som genomfördes hösten 2002 efter det att en omorganisation genomförts. Arbetet med självärderingen har förankrats hos programansvariga, men inte i särskilt hög grad hos lärare och studenter.
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Organisation

Efter omorganisationen, med start den 1 januari 2002, infogades den tidigare Ingenjörsskolan i samma organisation som övriga ingenjörsutbildningar
vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH). Ett syfte med denna förändring var
att förbättra utbildningarnas forskningsanknytning, vilket är ett mycket
vällovligt syfte. Högskoleingenjörsutbildningen är nu knuten till de tre
institutionerna Kemiteknik, Tillämpad informationsteknologi och KTH
Syd. För utbildningarna inom var och en av de tre institutionerna finns en
utbildningsnämnd med ansvar för bland annat utbildnings- och kursplaner
för både civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna (med undantag av utbildningsnämnden Syd som enbart ansvarar för högskoleingenjörsutbildningar). En av prorektorerna har ett särskilt ansvar för KTH Syd.
Omorganisationen föregicks av en strukturutredning men påskyndades
med anledning av sjunkande studentunderlag. Programutbudet förändrades och flera program fick nya benämningar. Den nya programstrukturen
är oklar, och flera program inom elektroteknik och datateknik är mycket
snarlika. Nödvändigheten för studenterna att välja specialområde innan de
påbörjat sin högskoleingenjörsutbildning kan ifrågasättas.
Verksamhetskontakten mellan de fyra olika orterna riskerar att försvagas
efter omorganisationen, då denna innebär att den organiserade lärarkontakten mellan de olika programmen och de olika orterna försämras. Samarbetet
sker nu genom individuella initiativ och informella kontakter. Det förekommer till och med att KTH-Syd och Kista börjat konkurrera med varandra.
En koncentration på specifika inriktningar vid de två institutionerna, som
därigenom kan komplettera varandra vore bättre.
Bedömargruppen har noterat brister i kontakten dels mellan ledningen
och dem som genomför högskoleingenjörsutbildningen, dels mellan de olika
orterna som bedriver utbildningen, dels mellan lärarna på högskoleingenjörsoch civilingenjörsutbildningarna. Detta tar sig olika uttryck såsom bristande
förankring av styrdokument, outnyttjade samverkansmöjligheter och olika
villkor vad beträffar möjligheter till kompetensutveckling, vilket är hämmande för högskoleingenjörsutbildningarnas utveckling. Den nya organisationen är dock tänkt att överbrygga detta avstånd, men det är tveksamt hur
det kommer att lyckas.
Programansvariga utgör en viktig länk mellan olika campus. I de fall då
den programansvariga sitter på annan ort än där utbildningen bedrivs finns
det risk att kontakten mellan den programansvarige och de undervisande
lärarna försvagas, vilket också leder till en försvagning av den programansvariges roll.
KTH:s ledning deklarerar klart att utbildningarna till högskoleingenjör
och civilingenjör har olika syften och mål och att båda behövs. Inga planer
finns på att samordna de två utbildningsformerna. Högskoleingenjören kan
också ta ut en teknologie kandidatexamen om kraven för denna examen är
uppfyllda. Examenskrav och utbildningsstruktur skall framgå av den lokala
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examensordningen, som saknades vid tidpunkten för platsbesöket. KTH arbetar för närvarande med att ta fram ett sådant dokument.
Utbildning

Samtliga program förutom IT-affärssystem svarar väl upp mot kraven för en
högskoleingenjörsexamen med god matematisk och naturvetenskaplig bredd
och med relevanta ingenjörsmässiga kurser. Trots programmets intressanta
inriktning anser bedömargruppen att programmet IT-affärssystem saknar
djup inom ett tekniskt område och teknisk bredd.
Matematikinnehållet i Data- och elektroingenjörsprogrammen, som delvis
ingår som delar av teknikämnena, bör tydliggöras och får inte minskas.
Den inledande kursen i ingenjörsmetodik, som finns inom alla program,
omfattar bland annat presentationsteknik, projektmetodik och gruppdynamik. Kursen upplevs som en mycket bra kurs med en rejäl introduktion till
såväl ämnen som projektarbeten.
Projektarbetsformen i undervisningen verkar vara väl fungerande. En stor
del av utbildningen inom teknikområdena sker i projektform, och studenterna
får lära sig hur ett projektarbete går till från början till slut. Trots profilering
mot mer projektarbete är examinationen fortfarande mycket traditionell,
framför allt i matematik. Skriftliga tentamina med frågor av reproducerande
karaktär är den förhärskande examinationsformen, som i sin tur styr formerna för studenternas inlärning. Studenternas fokus på utbildningen blir att
klara tentamen istället för att inhämta så mycket kunskap som möjligt. Genomförandet av utbildningen bör i större omfattning präglas av förnyelse, till
exempel vad gäller de pedagogiska formerna och kvalitetssäkringsrutinerna.
Genom mer varierade examinationsformer får studenterna möjlighet att ta
större ansvar för sina studier. Programmens omstrukturering bör skapa förutsättningar för en sådan förnyelse, vilket i sin tur förutsätter en systematik i
de enskilda lärarnas kompetensutveckling.
Kursernas djup har inte definierats enligt gängse normer till A-, B-, C- och
D-nivåkurser. Kurser på A-nivå saknas helt. En översyn av nivåindelningen
görs för närvarande.
Forskningsanknytningen varierar mellan de olika utbildningarna. Kemiingenjörsutbildningens forskningsanknytning fungerar bra, medan kopplingen
mellan de forskande institutionerna och högskoleingenjörsutbildningen är
svag inom KTH-Syd.
Byggingenjörprogrammets kurser tycks vara väl sammanhållna och relevanta
med ingenjörsbredd och teknikdjup. Matematiken innehåller kurser som är
relevanta för det byggtekniska området och omfattningen av matematiken
bör inte vara mindre, eftersom den behövs som grund för högskoleingenjörens
framtida fort- och vidareutbildning. Omformningen av programmet mot design innebär bland annat ett närmare samarbete med arkitektutbildningen.
Den nya organisationen kan skapa nya förutsättningar för programmets utveckling, men det krävs att tillräckliga ekonomiska resurser kan tillföras.
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Utbildningarna inom Dataingenjörs- och Elektroingenjörsprogrammen innehåller endast 13 poäng obligatorisk matematik. Matematik finns därutöver
integrerat i teknikämneskurser. Sådan integration är bra, men bör tydliggöras så att innehållet blir bestående. Oroväckande är att matematikomfånget
sänkts på det nya Datateknikprogrammet från 13 till 10 poäng. Programmen
är dock i stort väl anpassade till näringslivets behov.
De studenter bedömarna träffade från Dataingenjörs- och Elektroingenjörsprogrammen var kritiska till marknadsföringen av programmen. Där
framstår programmet som anpassat till en bred grupp studenter, och programmeringserfarenhet krävs inte vid antagningen. Studenterna möts dock
av svåra prov i programmering och matematik redan under de första kurserna
på programmet.
Programmet IT-Affärssystem är en blandning av en matematisk och fysikalisk del på cirka 16 poäng, en datateknisk del med programmering och databaser om 14 poäng, en del om nätverk, kommunikation och Internet om cirka
18 poäng samt den profilerande delen med IT-affärssystem och ekonomi om
cirka 30 poäng. Fokus på kurserna är att lära sig verktyg för att kunna använda, analysera och välja affärssystem och få kännedom om tekniker för
Internet och kommunikation som är av betydelse för affärssystem. Det är i
stort inga kurser som går ned på den tekniska nivån inom IT, och den relativt
gedigna matematiken kommer inte till användning. Programmet saknar även
kurser i elektronik och datorteknik.
Bedömargruppen anser att programmet inte uppfyller kraven på vare sig
djup inom ett tekniskt område eller teknisk bredd. Programmets inriktning
är intressant och bör antingen förstärkas med teknikkurser eller ses som ett
program i Informatik och ges en annan examensbenämning. Utbildningens
mål enligt Studiehandboken 2001/2002 beskriver en utbildning orienterad
mot systemvetenskapligt program.
Leverantörsspecifik utbildning är klart olämplig i en högskoleutbildning,
bland annat ur konkurrenssynpunkt. Detta program har till exempel sponsrats av Oracle med utrustning som används i minst fyra kurser, och enligt
uppgift från lärarna kommer studenterna inte i kontakt med något annat
konkurrerande affärssystem.
Kemiingenjörsprogrammet fungerar mycket bra med en bas av kurser inom
grundläggande kemi och allmän kemiteknik. Profilkurserna inom miljö och
säkerhet tycks ha god relevans och ingår i en väl avvägd omfattning. Omfattningen av matematik är tillfredsställande, men kopplingen mellan matematikkurserna och de andra kurserna är svag. Kemiprogrammet är det enda
högskoleingenjörsprogram som finns på Campus Valhallavägen med närheten till forskande institutioner. Det medför att samarbetet mellan såväl institutionerna som lärare fungerar väl. Programmets svaghet är att det innefattar
endast en inriktning. Studenterna uppgav att det bästa med utbildningen var
det individuella omhändertagandet, helheten i utbildningen med en röd tråd
och att mängden av projekt ger bra beredskap för det kommande arbetslivet.
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Några saker som upplevdes som mindre bra var den låsta utbildningen med
endast en inriktning och att somliga projekt godkändes för lätt.
Maskiningenjörsprogrammets omfattning av matematik och grundläggande
kurser inom maskintekniken under de två första åren och av teknikinriktade
kurser i årskurs tre uppfattas som en väl avvägd struktur.
Utbildningarna i Södertälje och Kista föreföll vara olika i sin profil – utöver
den ämnesmässiga – genom att de utvecklats i olika miljöer. I Södertälje finns
en gymnasial prägel med stor närhet till omgivande verkstadsindustri, medan
Kista-programmet präglats av IT och närheten till forskningen. Matematikundervisningen är konventionell, den pedagogiska kvaliteten är lärarberoende. Matematiken läses i det nya programmet parallellt med mekaniken.
I det nya programmet i Kista har kurserna i mekanik och hållfasthetslära
ersatts av en kurs i industriell IT. Kursen är nyutvecklad, vilket medfört att
det finns oklarheter beträffande dess innehåll och djup, vilket ledningen bör
uppmärksamma i det fortsatta arbetet. Laborationerna ändrar alltmer karaktär; de genomförs oftare inom industrin och/eller ersätts med simuleringar.
Enligt många studenter var kurserna i grundläggande matematik, naturvetenskap och teknik det bästa med utbildningen. Den namnändring som
gjorts av utbildningen imponerade inte på de studenter bedömargruppen träffade. De menade att det är ett fåtal kurser som är ändrade och att det hela är
just enbart en namnändring.
KTH har ett ordnat och välfungerande system för övergång mellan de
olika ingenjörsutbildningarna.
Studenter

Ungdomars intresse för teknisk utbildning har minskat de senaste åren. Det
märks bland annat genom det minskande antalet ansökningar och antagna
till i stort sett samtliga utbildningar. En stor andel av studenterna kommer
från Stockholmsregionen. Majoriteten av studenterna kommer direkt från
gymnasiet även om flera har tidigare yrkeserfarenhet.
KTH har, liksom många andra högskolor med högskoleingenjörsutbildning, försökt att möta det minskade intresset bland annat genom att
omstrukturera utbildningarna, anpassa dem mer efter det som ungdomar
efterfrågar samt ge dem nya benämningar. Höstterminen 2001 startade dels
programmet Maskiningenjör Innovation och design, till vilket 26 studenter
antogs, dels programmet Maskiningenjör Co-op, som emellertid fick få sökande. Införandet av de nya programmen höstterminen 2002 innebar ingen
förbättring i Kista men väl i Södertälje.
Under våren 2002 genomfördes en uppföljning av 2 779 studenter antagna
1996–98. Av dessa hade 45 procent antingen tagit ut examen eller hade >110
poäng och var fortfarande aktiva våren 2002. Uppföljningar av detta slag är
mycket bra men bör också följas av åtgärder i form av att studenter med få
poäng kvar till examen uppmuntras och ges extra möjligheter att fullfölja
utbildningen.
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De studenter bedömargruppen mötte ansåg att de har möjlighet att påverka
sin studiesituation, både formellt genom till exempel medverkan i programråd
och informellt via den nära kontakten med lärarna. De trivs med sina lärare
och uppskattar deras tillgänglighet. Den ringa kontakten med civilingenjörsutbildningarna upplevdes som negativt.
Lärare

Det stora flertalet lärare utgörs av adjunkter. De har varierande bakgrund och
många kommer från det tekniska gymnasiet. En del lärare saknar pedagogisk
utbildning och bristen på tid för kompetensutveckling är påtaglig. Eftersom
utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är
det särskilt viktigt att ledningen tar ansvar för att adjunkterna i lärarkåren
kan upprätthålla ett vetenskapligt förhållningssätt och säkra forskningsanknytningen i utbildningen. Detta kan bäst ske genom att förbättra förutsättningarna för kompetensutveckling för lärarna.
Andelen kvinnliga lärare är låg. Enligt självvärderingen är 43 av de 251
lärarna kvinnor, det vill säga 17 procent. Externa lärare förekommer i viss
utsträckning, framför allt inom Byggingenjörsprogrammet och för kurserna
i matematik. Flera av lärarna har också ett förflutet i näringslivet, speciellt
inom Bygg-, Data- och Elektroingenjörsprogrammen.
Matematiklärarna är anställda enbart för utbildning inom högskoleingenjörs programmen och har inte någon koppling till matematikinstitutionen på Valhallavägen.
Lärarna har en hårt ansträngd arbetssituation med stor mängd undervisning. Trots knappa resurser och tidsbrist, vilket lärarna kände sig mycket
pressade av, trivs de flesta med sina kollegor och med studenterna.
Bedömargruppen fick intryck av att det inte anses vara lika ”fint” att undervisa på högskoleingenjörsutbildningarna som på civilingenjörsutbildningarna.
De förstnämnda har sämre villkor bland annat vad beträffar möjligheter och
tid till kompetensutveckling. Skillnader av detta slag är inte acceptabla och
bidrar till att stärka klyftan mellan högskoleingenjörsutbildningen och civilingenjörsutbildningen. Ledningen måste arbeta med att reellt stärka lärarnas
ställning på högskoleingenjörsutbildningarna och för att få ett större samarbete mellan de olika lärarna på de olika utbildningarna.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

KTH behöver skapa ett gemensamt system för kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning på alla nivåer i verksamheten. Ett sådant system kan bidra till att
höja utbildningskvaliteten.
Inom de flesta av utbildningsprogrammen genomförs kursvärderingar efter
avslutade kurser, men det sker inte regelbundet inom samtliga program. Detsamma gäller för uppföljning av kursvärderingarna, där de olika programmen
tillämpar olika rutiner i varierande omfattning. Flera av programmen genomför kursnämndsmöte med studeranderepresentanter efter avslutad kurs. För

102

att säkerställa att uppföljning sker och att resultaten tas tillvara måste bättre
rutiner införas och system för kvalitetsuppföljning av utbildningen skapas.
Inom kemiteknik har ett datorbaserat kursvärderingssystem utvecklats, vilket
kan vara av intresse att följa upp. Även rutiner för programutvärderingar där
lämpligen näringslivsrepresentanter ingår bör skapas. Då det gäller uppföljning av studenter som avbrutit sina studier har både Kemingenjörs- och Maskiningenjörsutbildningarna väl fungerande system.
Samverkan med det omgivande samhället

Kontakterna med avnämarna är en viktig del för yrkesutbildningar. Omfattningen av näringslivskontakterna varierar för de olika programmen, men är
störst inom KTH-Syd. Den omorganisation som nu genomförts medför minskade formella kontakter, vilket innebär att mer ansvar läggs på varje program
att se till att kontakter upprätthålls. Flera av programmen har programråd
där näringslivsföreträdare ingår, men hittills har dessa programråd sammankallats enbart några få gånger, om ens någon gång. Ett bättre systematiskt
utnyttjande av programråden kan vara till stor gagn för verksamheten.
De främsta kontakterna sker dock genom att studenterna genomför flera
av sina projekt och examensarbeten ute i industrin, i det senare fallet med
handledare även på företaget. De flesta utbildningar har också studiebesök
ute på företagen.
De internationella kontakterna är av liten omfattning, och få studenter utnyttjar de möjligheter att läsa en del av utbildningen utomlands som erbjuds
av högskolan.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar förutom IT-affärssystem uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Programmet IT-affärssystem saknar djup inom ett tekniskt område och
teknisk bredd.
Rekommendationer

• Ledningen måste arbeta för att eliminera den brist på kontakt som finns,
dels mellan ledningen och dem som genomför högskoleingenjörsutbildningen, dels mellan de olika orterna där högskoleingenjörsutbildningen
bedrivs, dels mellan lärarna på högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna.
• Konsekvenserna av det ändrade programutbudet bör noga följas upp vad
gäller antalet ingångar och informationen till de nya studenterna.
• Matematikomfånget inom Data- och Elektronikprogrammen bör tydliggöras och inte minskas.
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• Stärk kopplingen reellt till de forskande institutionerna för de utbildningar som nu saknar denna koppling.
• Skapa ett system för kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning som innefattar både examensordning med nivåklassificering av kurser, kursvärderingar och programutvärderingar samt säkerställ att detta förankras i
organisationen.
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Linköpings universitet
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram, 120 poäng
Byggteknik
Byggnadsteknik
Datateknik
Datateknik
Medie- och kommunikationsteknik
Elektroteknik
Elektroteknik
Data- och elektroteknik
Kemiteknik
Kemiteknik
Maskinteknik
Maskinteknik
Inrättade huvudämnen för kandidat-/magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Byggteknik (kand.), Datateknik, Elektroteknik, Industriell ekonomi, Kemiteknik (kand.), Maskinteknik, Medieteknik (kand.), Teknisk fysik samt
Transportsystem.
Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Byggnadsteknik

34

42/58

Datateknik

50

11/89

Medie- och kommunikationsteknik

61

22/78

Elektroteknik

40

14/86

Data- och elektroteknik

74

14/86

Kemiteknik

23

55/45

Maskinteknik

38

9/91

Totalt

320
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Ansvaret för självvärderingen har legat hos Utbildningsnämnden för Ingenjörshögskolan. Självvärderingen är grundad på ett 30-tal dokument insamlade från de olika institutionerna samt från studenterna. Även ledning och
administrativa enheter har beretts möjlighet att ge synpunkter på självvärderingen som är väl sammanställd och förankrad, men saknar kritisk analys.
Organisation

Administrativt fungerar Linköpings tekniska högskola (LiTH) som en teknisk fakultet inom universitetet, med dekanus som ledare. Organisationen,
som tycks fungera väl, är en matrisorganisation, där Utbildningsnämnden
för ingenjörshögskolan (UNING ) ansvarar för övergripande planering, utveckling och kvalitetsfrågor. I nämnden ingår lärare, näringslivsrepresentanter och studenter. Utbildningsnämnden köper kurser av institutionerna.
Programmen, som inrättas av LiTH:s styrelse, övervakas av nämnden som
också beslutar om utbildningsplaner och kursplaner. Systemet med utbildningsnämnd som ansvarig för programmen ger överblick, stabilitet och förhandlingsposition gentemot institutionerna.
I en läro- och timplanegrupp, där både studenter och institutionsföreträdare ingår, diskuteras regelbundet programutveckling.
Utbildningarna är uppdelade på Campus Norrköping och Campus Linköping. I Norrköping ges programmen för Byggnadsteknik, Data- och Elektronik, samt Medie- och kommunikationsteknik. I Linköping ges programmen
för Datateknik, Elektroteknik, Kemiteknik och Maskinteknik.
Befintliga institutioner producerar utbildning åt både högskoleingenjörsoch civilingenjörsutbildningen samt matematisk–naturvetenskaplig utbildning. Utbildningarna integreras på ett sätt som verkar fungera bra och
ledningen beaktar utbildningarnas olikheter.
Vid lärosätet utfärdas såväl högskoleingenjörsexamen som teknologie
kandidat-/magisterexamen. För högskoleingenjörsexamen, 120 poäng,
krävs 15 poäng obligatorisk matematik samt ett examensarbete på C-nivå
om 10 poäng. För teknologie kandidat krävs kurser om minst 50 poäng i
ett huvudämne, varav minst 10 poäng på C-nivå samt ett examensarbete
om minst 10 poäng vid Linköpings tekniska högskola. Därtill krävs minst
20 poäng i matematik, minst 30 poäng i kurser inom civilingenjörs- och/
eller högskoleingenjörsprogram och/eller fristående kurser. Om studenten
uppfyller båda examensförordningarna kan dubbla examina erhållas.
Utbildning

Helhetsintrycket är att LiTH:s högskoleingenjörsutbildningar fungerar bra.
Genom en relativt god rekrytering och stark utbildningsnämnd (UNING)
har utbildningarna inte utsatts för alltför mycket kortsiktig ”marknadsanpassning”. Tillgången till kompetenta lärare är god. Lokaler och laborativa utrustning, som delas med civilingenjörsutbildningen, håller hög standard.
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Integrationen med civilingenjörsutbildningen sker i form av både samläsning och genomförande av laborationer. Samma kurser ges således för båda
utbildningarna men anpassas till respektive utbildning genom att nödvändiga
moment tas bort eller läggs till. I årskurs tre förekommer också helt gemensamma kurser mellan de båda utbildningarna. Högskoleingenjörerna har mer
projekt i sin utbildning.
Kurser förekommer enbart på B-nivå och uppåt. Hur kursnivåerna fastställs är ganska oklart. Programmen har omfattande paket i tekniska ämnen
(cirka 65 poäng). Möjlighet att läsa valbara kurser, såväl tekniska som icke
tekniska varierar mellan programmen, från cirka 25 poäng för Maskin-och
kemiteknikprogrammen till 10 poäng för Byggnadsteknikprogrammet
Projektarbetsformen är svagt utvecklad. Enligt kursplanerna förekommer
projektarbeten i stor utsträckning, men formerna för hur dessa genomförs varierar kraftigt mellan kurserna. Begrepp som ”övningsuppgift”, ”rapportskrivning”, ”beräkningsuppgift” eller liknande skulle vara mer rättvisande och
bättre förklara arbetsformerna. Lärare och ledning arbetar med att förändra
de traditionella examinationsformerna.
Undervisningen vid Campus Norrköping präglas dock av mer studentaktiva lärandeformer med mindre schemalagd tid och en större andel projektliknande moment.
Genom att lärarna tillhör forskande institutioner finns goda förutsättningar för god forskningsanknytning i undervisningen. Detta tillvaratas
dock inte fullt ut i alla program.
För uppflyttning från en årskurs till nästa finns ett krav på visst antal uppnådda poäng samt att vissa utpekade kurser inom programmet är avklarade
med godkänt resultat. Det är oklart om spärrkraven har en verklig inverkan
på genomströmningen, men studenterna upplever spärrkraven som nyttiga
– ”utbildningen skall ha kvalitet”.
Byggnadsteknikprogrammet är inriktat på bredd snarare än djup. Strukturen
är stegvis upplagd i ett antal tematerminer. En tanke är att därigenom från
början bibringa studenterna en förståelse för den samhällssektor de kommer
att verka i. Dessvärre har den höga ambitionen medfört att i princip hela utbildningen är intecknad. Kanske skulle programmet vinna på en koncentration av grunderna till de första två åren för att senare ge studenterna möjlighet
att fördjupa sina studier inom ett antal valda områden.
För byggnadsteknik, som idag inte har någon forskning alls, finns en
målsättning att bygga upp en forskningsverksamhet runt byggteknik och
visualisering/IT. Profileringen mot byggnadsvisualisering görs i samarbete
med Norrköping Vizualisation and Interaction Studio, som är en forskningsgrupp på institutionen som fokuserar på vetenskaplig visualisering.
Inom byggteknikprogrammet förekommer varierande undervisningsformer med mycket projektundervisning samt varierande examinationsformer. En del projekt är så kallade ”skarpa” projekt, där studenterna får
uppleva vad verkligheten kräver av en högskoleingenjör.
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Data- och elektroteknikprogrammet har inriktningar mot data och elektronik samt data- och elsystem. Programmet har en tydlig industriell profil.
Rekryteringen till programmet har sjunkit de senaste åren. Studenterna som
läser inriktning mot data- och elsystem har tidigare haft möjlighet att välja
Co-opinriktning. Co-opterminen har nu omformats till en ettårig ingenjörspraktik, och vid omläggningen kan omfattande samläsning ske mellan två
årskullar studenter.
Programmen Datateknik och Elektroteknik samläser cirka 75 procent av
kurserna under första året. Datateknikprogrammet har inriktningar mot
programvara och teleteknik. Många av kurserna på programmet har direkt
forskningsanknytning men är också relevanta ur ett näringslivsperspektiv.
Rutinerna för kursklassificering och examensarbetet behöver ses över. Samtliga program inom datateknik- och elektroteknikområdet har god forskningsanknytning.
Kemiteknikprogrammet har profileringsmöjligheter mot bioteknik, miljöteknik, processinriktad kemiteknik och energiteknik. Studenterna erbjuds
goda valmöjligheter både vad beträffar profileringskurser och andra kurser.
Några av de grundläggande kurserna ges på engelska av lärare som har engelska som modersmål. Andelen kvinnor på programmet är cirka 63 procent.
Studenterna på Kemiteknikprogrammet tar ut examen i högre grad än studenter på andra program.
Medie- och kommunikationsteknikprogrammet startade som eget utbildningsprogram 1999. Sökandetrycket var stort och rekryteringen var god
redan från början.
Maskinteknikprogrammet, som har profiler mot produktionsteknik, konstruktionsmaterial, träteknik, energisystem och hållfasthetslära, har drivits
som Co-oputbildning med en termins obligatorisk praktik, men detta har
avslutats på grund av alltför höga kostnader. Istället har på alla högskoleingenjörsprogram införts ett frivilligt, organiserat praktikår, som dock inte verkade
väcka någon entusiasm hos studenterna.
Efter fullföljd högskoleingenjörsutbildning kan studenterna komplettera
med cirka två extra år för att erhålla en civilingenjörsexamen. Det är mest
maskinteknikstudenter som utnyttjat denna möjlighet.
Matematik

Matematiken samläses mellan programmen. Den inleds med en propedeutisk
kurs som inte är poänggivande. Tillämpningar görs, men inte i någon större
omfattning. Alla högskoleingenjörsprogram har ett obligatoriskt matematikpaket som omfattar 15 poäng, inkluderande analys och linjär algebra samt
en programspecifik matematikkurs. Antalet poäng för de inledande kurserna
i matematik har utökats från 9 till 12 då förkunskapskravet sänktes från
gymnasiematematik E till D. Tre av poängen som ges är ”förstärkta matematikkunskaper”. Uppfattningen är att studenterna idag går ut med samma
matematikkunskaper som tidigare, möjligen tar det lite längre tid. Ett tek-
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niskt basår ges också för dem som behöver det för att bli behöriga att söka till
högskoleingenjörsutbildningen.
Antalet undervisningstimmar i matematikkurserna under det första året
har utökats. Exempelsamlingarna är omarbetade för att passa olika kursinnehåll i andra ämnen. Duggor har införts och det finns ett matetek där
studenterna kan få hjälp av äldre studenter. Inrättandet av mateteket är ett
mycket bra sätt att hjälpa de yngre studenterna att klara matematiken. Här
kan möjligen finnas något att hämta för andra lärosäten. Studenterna föreföll
nöjda med matematiken.
Matematikens roll i utbildningen tycks inte vara något problem på LiTH
och är inte orsak till resterande poäng eller outtagen examen. De resterande
momenten är vanligen examensarbetet och laborationer.
Studenter

År 2001 var antalet helårsstudenter 320. Antalet nyantagna studenter har ökat
de senaste åren, men till antagningen hösten 2002 skedde en betydande nedgång på Data- och Elektroteknikprogrammen, medan antagningen till övriga
program var i paritet med tidigare år.
På Byggnadsteknikprogrammet har andelen kvinnor successivt ökat och
var för de antagna höstterminen 2001 40 procent.
Av de studenter som antogs hösten 2001 visar en undersökning att cirka
hälften kommer från Östergötland. En stor andel, cirka 40 procent, hade slutat gymnasiet samma år eller året innan.
Studentinflytandet upplevs fungera bra. Studenterna är representerade i beslutande organ och är förhållandevis väl insatta i sina möjligheter att påverka.
De anser dock att högskoleingenjörsutbildningen uppfattas som en lågstatusutbildning jämfört med civilingenjörsutbildningen.
Lärare

Rekrytering av disputerade lärare upplevs inte som något problem. Fördelningen mellan de olika lärarkategorierna varierar dock mellan de två campusorterna. Nära två tredjedelar av undervisningen utförs av adjunkter, som
även godkänner examensarbetet. Cirka 80 procent av adjunkterna finns vid
Campus Norrköping. Forskningsverksamheten kring relativt nya områden är
där i sin uppbyggnadsfas, vilket uppges vara orsak till detta förhållande. Det
finns en uttryckt önskan från lärosätet om att adjunkterna skall forska, vilket
upplevs som negativt av vissa adjunkter.
För att höja den pedagogiska nivån bland samtliga lärare finns ett
pedagogiskt program i tre steg. Dessutom finns möjlighet för alla lärare att
kontinuerligt utveckla sig genom årliga kurser och konferenser. Samtliga nyanställda lärare skall genomgå en pedagogisk kurs. De får också en mentor
under första anställningsåret.
Undervisningen i en och samma kurs utförs av lärarlag (grupper av lärare),
vilket ger bra stabilitet vid oförutsedda händelser.
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Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

LiTH har ett mycket genomarbetat kvalitetssystem. Utbildningsnämnden
använder sig av BSC (Balanced Score Cards) som är ett sätt att via nyckeltal
fokusera mot det som är viktigt med avseende på vision och strategi för verksamheten. Här formuleras och uppföljs mål. Modellen förutsätter allas medverkan, även de studerandes. Utbildningsnämnden sammanställer årligen en
bok med alla nyckeltal för verksamheten.
Ett system för att kvalitetssäkra examensarbetena behövs, och ett arbete
pågår för att minska ledtiderna samt öka genomströmningen vad gäller examensarbetena.
Det finns två väletablerade kursvärderingssystem, ett elektroniskt med
återkoppling till utbildningsnämnden och ett skött av studenterna med återkoppling till lärarna. Institutionen för datavetenskap har dessutom ett system
med utvärderingar (muddy cards) en bit in på kurserna. Den elektroniska utvärderingen ansågs fungera sämre än den som tidigare gjorts på papper, men
den är under utveckling.
Samverkan

Näringslivsanknytningen behöver utvecklas inom flera av programmen. Detta
kan förslagsvis ske genom att inrätta branschråd, där sådana inte redan finns.
Trots samlokalisering med civilingenjörsutbildningen och därmed lärare med
egna forskningsuppdrag och näringslivsanknytning behöver näringslivskontakterna utvecklas. Ett positivt inslag är att inbjuda äldre studenter att komma
tillbaka för att bland annat bidra i introduktionskursen. Detta är också ett bra
sätt att följa upp vad som händer med tidigare studenter.
På Maskinteknik- och Byggnadsteknikprogrammen verkar däremot
näringslivsanknytningen vara god – på Maskinteknikprogrammet bland
annat genom samverkan med civilingenjörsutbildningen och en lärargrupp
som består av både lärare med egen ingenjörserfarenhet och forskande lärare,
och på Byggnadsteknikprogrammet genom lärare med egen erfarenhet från
branschen och genom ett branschråd med bred sammansättning.
Gästföreläsningar är sällsynta utom för Media- och kommunikationsprogrammet där det ofta förekommer. ”Skarpa” projekt och fler studiebesök
efterfrågas också av studenterna.
Intresset bland studenterna för internationella utbyten är dock svagt. Uppfattningen förekommer att de inte vinner något på att resa utomlands därför
att det egna lärosätet har hög kvalitet på utbildningen. Denna inställning är
dock knappast något som gagnar ett universitet. Det internationella utbytet
för lärarna är heller inte starkt utvecklat trots att ekonomiska bidrag finns.
Engelsk litteratur används inom några av programmen. Variationen är
emellertid stor. Inom Kemiteknikprogrammet förekommer både litteratur
och undervisning huvudsakligen på engelska, medan byggteknik helt saknar
engelsk litteratur.
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Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Rekommendationer

• Forskningsanknytningen av utbildningarna på Campus Norrköping bör
utvecklas, speciellt för Byggnadsteknikprogrammet.
• Valbarheten för studenterna bör ökas inom flera program.
• Starta en dialog med näringslivet för att utveckla interaktionen både
kort- och långsiktigt.
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Luleå tekniska universitet
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram, 120 poäng
Byggteknik
Projektingenjörsprogrammet – Luleå, decentraliserat på fyra orter
Datateknik
Dataingenjörsprogrammet – Luleå
Dataingenjörsprogrammet – Skellefteå
Elektroteknik
Elektronikingenjörsprogrammet – Skellefteå
Elektronik-/dataingenjörsprogrammet – decentraliserat Kalix
Maskinteknik
Maskinteknikprogrammet – Luleå
Maskinteknikprogrammet – Skellefteå
Industriell designprogrammet – Luleå
Övriga
Miljö- och kvalitetsmanagementprogrammet – Luleå
Flygteknikprogrammet – Luleå

Inrättade huvudämnen för kandidat-/magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Datateknik, Elektroteknik, Geografisk informationsteknik, Industriell design, Maskinteknik samt Väg- och vattenbyggnad.
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Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Projektingenjörsprogrammet

47

53/47

Dataingenjörsprogrammet Luleå

36

22/78

Dataingenjörsprogrammet Skellefteå

24

0/100

8

11/89

22

7/93

Elektronikingenjör Skellefteå
Maskinteknikprogrammet Luleå
Maskinteknikprogrammet Skellefteå
Industriell designprogrammet
Flygteknikprogrammet
Miljö- och kvalitetsmanagementprogrammet
Totalt

8

17/83

32

58/42

5

17/83

14

24/76

196

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Självvärderingen är bra sammanställd och ger en bra bild av utbildningarna.
Underlaget till självvärderingarna har tagits fram av programansvariga och
kurs-/ämnesansvariga institutioner. Vid enheten i Skellefteå har arbetet varit
förankrat hos ledning, lärare och studenter. Lärarna upplevde att arbetet med
självvärderingen var givande. I Luleå saknas denna förankring av arbetet
med självvärderingen, med undantag för Industriell design. De studenter
bedömargruppen mötte kände innan mötet inte till arbetet med självvärderingen.
Platsbesöket var mycket bristfälligt förberett, och flera av dem bedömargruppen mötte, hade inte i god tid tagit del av självvärderingen. Då flera
program helt saknade studentrepresentation har bedömargruppen inget fullständigt underlag för sin bedömning, vilket är anmärkningsvärt.
Organisation

Högskoleingenjörsutbildningen finns vid campusorterna i Luleå och Skellefteå. Dessutom erbjuds decentraliserad utbildning på ytterligare fem orter.
Det övergripande ansvaret för teknisk utbildning och forskning ligger på
den tekniska fakultetsnämnden. Ansvaret för arbetet som föregår beslut i fakultetsnämnd eller av dekanus är i stor omfattning lagd på den programansvarige. En viktig uppgift för denna person är att inrätta och leda ett programråd
med representanter av lärare, studenter och i några fall externa intressenter.
Den programansvarige är underställd fakultetsnämnden eller dekanus.
I Luleå finns ett antal storinstitutioner som ansvarar för all grund- och forskarutbildning. Ämnesansvaret fördelas här mellan de olika institutionerna,
medan de mindre institutionerna i Skellefteå och Kiruna får ta helhetsansvar
för olika ämnena i ett utbildningsprogram. De decentraliserade utbildningarna utnyttjar i allmänhet kurser från campus Luleå. För undervisningen
ansvarar i allmänhet lärarna från den egna orten.
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Den examen som regelmässigt tas ut är högskoleingenjörsexamen, som omfattar kurser om sammanlagt minst 120 poäng. För att få högskoleingenjörsexamen krävs att programmets kärnkurser är avklarade. I utbildningen ingår
ett examensarbete i teknikområdet om minst 10 poäng på C-nivå.
Utöver gängse krav för teknologie kandidatexamen krävs att minst 100
poäng skall avse kurser inom det tekniska området, varav minst 15 poäng
skall vara matematik. För att fylla denna ram på minst 100 poäng godtas
förutom tekniska kurser (dit i detta fall även matematikkurser räknas) också
arenaspecifika kurser.
En högskoleingenjörsutbildning kan även genomföras inom ramen för Arenautbildningen, som är en form av ”utökad öppen ingång”. Detta är ett intressant initiativ för att möjliggöra studier utan återvändsgränder för studenterna
med olika förkunskaper och olika klara intresseinriktningar. Det underlättar
även för dem att hitta rätt i den stora floran av utbildningar. Arenautbildningarna är fortfarande i sitt begynnelsestadium, ännu utan examinerade
högskolingenjörsstudenter.
Utbildning

Med undantag av programmet för Miljö- och kvalitetsmanagement och
Projektingenjörsprogrammen uppfyller de utvärderade programmen bedömargruppens kriterier för högskoleingenjörsexamen avseende innehåll av matematik, teknik och teknikstödjande ämnen.
I Luleå ges program för Projektingenjör (decentraliserat på fyra orter),
Dataingenjör, Maskinteknik, Industriell design, Miljö- och kvalitetsmanagement samt Flygteknik. I Skellefteå ges programmen för Dataingenjör,
Elektronikingenjör och Maskinteknik. Dessutom ges programmet Elektronik-/dataingenjör i Kalix.
Programmen för Flygteknik och Miljö- och kvalitetsmanagement startade
hösten 2001. Projektingenjörsprogrammet har bedrivits på distans sedan
2000. Övriga program har drivits sedan 1997 eller tidigare.
Vid universitetet ges även civilingenjörsutbildning. Ledningen uttalade en
tydlig målsättning att programmen har olika syften och att de skall hållas
åtskilda. Under senare tid görs emellertid samordningar mellan programmen
av ekonomiska skäl. Kurser för civilingenjörsutbildningarna ges till högskoleingenjörerna utan anpassning av kursinnehållet. De mest meriterade lärarna
undervisar på civilingenjörsutbildningarna. En lägre prioritet ges därmed
för högskoleingenjörsutbildningen. Denna situation tycks vara tydligast på
programmen inom data- och elektronikområdet. En samordning kan dock
vara till fördel om en nödvändig anpassning görs av gemensamt kursmaterial.
Lärarstaben bör dessutom vara gemensam för båda utbildningarna. Ett kunskapsutbyte mellan de båda ingenjörsutbildningarna bör vara vitaliserande.
Den försämrade ekonomin leder till färre laborationer med praktiska moment som svarvning, svetsning och fräsning.
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Decentraliserad utbildning kan ske som engångsinsatser. Elektronik-/dataingenjörsutbildningen i Kalix är exempel på detta. Den hade ett engångsintag
höstterminen 2000 med 14 studenter som fortfarande studerar på programmet. Kommunerna på de mindre orterna är väldigt aktiva i sin strävan att
få tillgång till högskoleutbildning på distans. De kan gå in och täcka underskott för att driva program som inte klarar en full ekonomisk täckning.
Kommunerna är även mycket framgångsrika att rekrytera studenter till utbildningarna. Kalixsatsningen är ett bra exempel på hur stora geografiska
områden kan ”dammsugas” på presumtiva studenter. Studenter från Kiruna,
Gällivare, Arvidsjaur och Strömsund har följt decentraliserad utbildning på
Projektingenjörsprogrammet. En gång per termin träffas alla distansstudenter
i Luleå. Universitetets utrustning för distansundervisning är mycket modern
och funktionell. Erfarenheterna av distansutbildning är allmänt goda, och
distansstudenterna uppges ofta klara kurserna bättre än campusstudenterna.
Nackdelar med distansutbildning är att valbarheten är mindre och att sämre
möjligheter ges för stödunder visning i matematik. Undervisningsformen ger
även sämre möjligheter för att bygga upp en teamkänsla mellan studenter
och lärare. Förutsättningarna för att utföra laborationer och att få en god
projektmiljö bör rimligen även bli något begränsade. Dessa nackdelar skall
dock vägas mot att fler ges möjligheter att följa en kvalificerad utbildning nära
hemorten. Det kan vara enda möjligheten till kompetensutveckling eller byte
av kompetensinriktning för studenter som yrkesarbetat.
Lärarna inom programmen Miljö- och kvalitetsmanagement, Projektingenjörer samt Industriell design uppger att de tillämpar problembaserat lärande
(PBL) i relativt hög grad. Projektarbeten finns redan under årskurs ett och
examinationsformerna är varierande där tentamina inte har en dominerande
roll. Projektkurserna varar under en termin.
Miljö- och kvalitetsmanagementprogrammet har en intressant uppläggning
med många kompetenskombinationer. Programmet har bland annat tagits
fram på efterfrågan från näringslivet. Såväl kurser som undervisningssätt
har stor relevans. Det tekniska innehållet i programmet är dock tunt. Programmet omfattar till största delen kurser inom miljöteknik (50 poäng) och
organisation/management (50 poäng). Den matematik som ingår i programmet utgörs endast av gymnasiematematik upp till matematik D. Studenterna
når under studietiden inte upp till 10 poäng högskolematematik. Bedömargruppen anser att programmet inte är ett högskoleingenjörsprogram utan bör
ges en annan examensbenämning.
Projektingenjörsprogrammet bedrivs på distans till fyra orter. Det har en
bra uppläggning med tydliga projekt som bildar en röd tråd. Programmet
innehåller 8 poäng matematik, som uppskattas motsvara matematik E från
gymnasiet. Studenterna når under studietiden inte upp till 10 poäng högskolematematik. Genom förstärkning av matematikkunskaperna bör även nivån
på teknikkurserna kunna höjas.
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Industriell design startade 1997 och kom delvis till efter önskemål från industrin. Programmet rekryterar bra och får studenter från hela landet som till
övervägande del är kvinnor. Engagemanget för programmet verkar vara högt
bland såväl lärare som studenter. Det har en relativt hög andel designkurser
jämfört med motsvarande utbildningar vid andra högskolor.
Maskinteknikprogrammet i Luleå har en bra sammansättning av kärnkurser
och ger flera valmöjligheter för studenterna. Motsvarande program i Skellefteå har av naturliga skäl mindre valmöjligheter, men i övrigt är sammansättningen av kärnkurser bra. Intressant är även modellen med projektarbeten i
samarbete med industrin.
Närheten till civilingenjörsutbildningarna ger goda möjligheter till övergångar. Projektingenjörerna kan som exempel gå över till årskurs fyra i civilingenjörsutbildningen i Väg och vatten efter ett års komplettering. För
motsvarande övergång till civilingenjör i maskin krävs komplettering av 7
poäng i matematik och 5 poäng i fysik. Det krävs inte att examensarbetet
är utfört. Maskin tar emot cirka 30 högskoleingenjörsstudenter årligen från
alla delar av landet till civilingenjörsutbildningen. Erfarenheterna av dessa
studenter är att ”de nästan är bättre” än de som kommer direkt från gymnasieskolan.
Matematik

I Luleå har matematikinstitutionen ansvaret för matematikundervisningen.
I Skellefteå, liksom vid övriga orter, befinner sig matematiklärarna inom
samma institution/avdelning som tekniklärarna.
Spridningen i matematikkunskaper för de studenter som antas med matematik C som förkunskapskrav på programmet Miljö- och kvalitetsmanagement har visat sig vara stor. Problemet har lösts genom stödundervisning.
Problem med bristande förkunskaper påtalas inte från Projektingenjörsprogrammet.
Studenter

Utbildningsprogrammen för Miljö- och kvalitetsmanagement och Projektingenjör har matematik C och naturkunskap B (alternativt fysik A och kemi
A) som förkunskapskrav. Övriga program har förkunskapskrav matematik D,
fysik B samt kemi A.
Till Miljö- och kvalitetsmanagementprogrammet rekryteras en stor andel
kvinnor, 75 procent, ofta med tidigare erfarenhet från arbetslivet. De rekryteras till 60 procent från gymnasiets samhällsvetenskapliga program. Samtliga
som påbörjade utbildningen 2001 är kvar. Projektingenjörsprogrammet har
lyckats med rekryteringen fram t.o.m. 2000. Från hösttterminen 2002 har
inte något intag för distansutbildning skett och endast 14 nya studenter har
registrerats på programmet i Luleå.
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Programmet för Industriell design har en bra rekrytering av studenter från
hela landet utan tecken på nedgång. Drygt hälften av studenterna är kvinnor.
Programmen i Skellefteå visar trender på vikande rekrytering från 2000/
2001. Där görs nu ett försök med samläsning av alla program under det första
året. Programmen inom data- och elektronikområdet samordnas i hög grad.
Studenterna visar lågt intresse att delta i utbildningsaktiviteter utanför de
egna studierna. Universitetet måste på ett bättre sätt stödja och motivera
studenterna så att deras engagemang ökar. Inom datateknik i Luleå verkar
studenterna ha allra svårast att göra sin röst hörd.
Lärare

I Luleå är över hälften av lärarna aktiva inom forskning (>20 procent). Lärarna har möjlighet till kompetensutveckling upp till 20 procent. De undervisande lärarna upplever dock att det är svårt att få tid över till att utnyttja
denna möjlighet då arbetsbelastningen är stor. De känner sig pressade av den
försämrade ekonomiska situationen och administrativa krav. Vissa beskriver
en avsaknad av stöd uppifrån och uppmuntran från ledningen att gå kurser.
Lärarna beskriver dock ett gott förhållande till studenterna.
Den pedagogiska förmågan hos lärarna varierar. På Elektronik-/dataingenjörsprogrammet i Kalix är den ojämn. Lärosätet bör uppmuntra lärarna att
gå pedagogiska kurser inom ramen för kompetensutvecklingen. Organiserade
former saknas för diskussioner om pedagogik och kursutveckling både inom
institutioner och mellan studieorter.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Kursvärderingar utförs i regel efter kursernas avslutning. Samtal förekommer
även med studenter. Vid starten av det nya programmet Miljö- och kvalitetsmanagement visades extra stor uppmärksamhet för att säkra kvaliteten.
Under det första året hölls till exempel regelbundna träffar med studenterna
för att fånga in deras synpunkter på utbildningen. Ambitionen varierar dock
mycket mellan programmen, och i många fall sker ingen återkoppling av resultaten av kursvärderingarna till studenterna. Ett administrativt verktyg på
central nivå saknas för att kontrollera att kursvärderingarna följs upp. Institutionerna saknar ett kvalitetsledningssystem som klargör ansvar och befogenheter. Ett enhetligt system för kursvärdering med återkoppling till studenter
bör införas på samtliga utbildningar. Kvaliteten på examensarbetena varierade
mycket och bedömargruppen fann några av dem klart undermåliga. Inget
gemensamt system finns för att tillgodose att examensarbetena uppnår en
minsta godtagbar nivå. Detta bör snarast införas.
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Samverkan

Branschråd finns för samtliga program. Företrädare från näringslivet är dock
formellt inte representerade i dessa. Samverkan förefaller ha större brister i
Luleå jämfört med de mindre orterna. En bättre samverkan mellan universitetet och näringslivet bör skapas.
Den internationella samverkan är närmast obefintlig. Ett utvecklat samarbete med gymnasieskolan saknas.
Universitetet har på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att skapa utbildningsmöjligheter på mindre orter i regionen. Distansutbildningen i Projektingenjörsprogrammet är ett bra exempel på hur dagens teknik kan användas.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade program förutom Miljö- och kvalitetsmanagement och
Projektingenjör uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen och
bedömargruppens referensram.
Programmen Miljö- och kvalitetsmanagement och Projektingenjör når
inte upp till den mängd matematik som bör ingå i högskoleingenjörsexamen.
Programmet Miljö- och kvalitetsmanagement har därtill ett alltför svagt tekniskt innehåll. Bedömargruppen anser att examensbenämningen för detta
program bör vara någon annan än högskoleingenjör.
Rekommendationer

• Samordningar av kurser och lärare mellan civil- och högskoleingenjörsutbildningar skall utnyttjas till högskoleutbildningarnas fördel snarare än
som en besparingsåtgärd för högskoleingenjörerna. Högskoleingenjörsutbildningarnas ställning och självständighet vid universitetet får inte
minska på bekostnad av civilingenjörsutbildningarna.
• Stärk studentmedverkan kraftigt.
• Skapa en gemensam pedagogisk grundsyn bland lärarna i data/elektronik
i Luleå.
• Kvalitetssäkra processen kring examensarbetet.
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Lunds universitet/
Lunds tekniska högskola
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram, 80/120 poäng
Byggteknik
Byggteknik
Geomatik
Datateknik
Datateknik
Programvaruteknik
Multimediateknik
Elektroteknik
Elektroteknik
Kemiteknik
Kemiteknik
Bioteknik
Maskinteknik
Produktionsteknik
Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Byggteknik

23

31/69

Datateknik

36

10/90

Programvaruteknik

40

20/80

Multimedieteknik

43

31/69

Elektroteknik

20

21/79

Kemiteknik

24

73/27

Produktionsteknik

14

22/78

Totalt

200

121

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Ansvaret för självvärderingen har legat hos rektor för Lunds tekniska högskola. Universitets centrala utvärderingsavdelning har varit ett stöd för utvärderingen och har tillsammans med representanter från utbildningen tagit
fram underlag, exempelvis via enkäter till lärare och studenter. Självvärderingen är informativ och ger en bra bild av verksamheten.
Organisation

Ingenjörshögskolan i Helsingborg är en del av Lunds tekniska högskola
(LTH), i vars centrala ledning finns en vicerektor med ansvar för högskoleingenjörsutbildningen. En särskild utbildningsnämnd har det formella
programansvaret. Ingenjörshögskolan fungerar som en institution vid LTH
och leds av en prefekt. LTH:s styrelse har ansvar för beredning och beslut
angående nya högskoleingenjörsprogram. En strategigrupp har till uppgift
att samordna övergripande frågor rörande policy och strategi för grundutbildning, forskarutbildning och forskning samt samordna kontakterna med näringslivet. Strategigruppen och utbildningsnämnden fungerar som beredande
organ inför LTH:s styrelse.
Högskolemiljön runt Campus Helsingborg måste stärkas i flera avseenden.
För att det på sikt skall bli en stabil högskolemiljö vill bedömargruppen rekommendera LTH:s ledning att utveckla forskningsanknytning genom egen forskning vid Campus Helsingborg och genom ett mer utvecklat samarbete med
LTH i Lund. Detta gäller i synnerhet med tanke på de ambitioner som finns
att inrätta magisterprogram och i förlängningen även civilingenjörsprogram.
Bedömargruppens intryck är att de centrala administrations- och servicefunktionerna, såsom schemaläggningsrutiner, kontakter med internationella
kontoret och arrangerande av arbetsmarknadsdagar inte fungerar helt tillfredsställande vid Campus Helsingborg. Det gäller även informationen till
studenter om möjligheten att läsa vidare.
Högskoleingenjörsprogrammen är indelade i tre programfamiljer: Informationsteknologi, Infrastrukturdesign och Kemi/bioteknik. En utbildningsledare är knuten till varje program. Utbildningsledaren är en programansvarig
lärare vars uppgift är att svara för programmens genomförande och utveckling. Bedömargruppen ser positivt på den nya organisationen med tydliga
roller mellan utbildningsnämnd och institutioner.
Samtliga program leder till högskoleingenjörsexamen, 120 poäng. För
Byggteknik-, Kemiteknik- och Elektroteknikprogrammen finns möjlighet
att ta ut examen efter 80 poäng.
Utbildning

Det allmänna intrycket är att utbildningsprogrammen fungerar tillfredsställande. Multimediateknikprogrammet innehåller dock alltför lite matematik
och kurser med tekniskt djup. Kemiteknikprogrammets inslag av kemiteknik
bör förstärkas.
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Programmen är beskrivna i tre delmål med tydliga och genomtänkta preciseringar. Delmålen rör kunskap, färdighet och attityd.
Högskoleingenjörsprogrammen innehåller förutom kurser specifika för de
olika teknikområdena även ingenjörsstödjande kurser som behandlar ekonomi, kvalitetssäkring, etik, muntlig och skriftlig presentation samt miljökunskap.
Ingenjörshögskolan i Helsingborg erbjuder även ett tekniskt basår.
Beslut har tagits om att 2003 inrätta en magisterutbildning i Industriellt
byggande med design.
Undervisningen sker till största del traditionellt i form av föreläsningar,
övningar samt projektarbeten och inlämningsuppgifter.
Några goda exempel på nytänkande finns. Inom IT-familjen använder
en lärare ”dagboksskrivande”, där studenterna för anteckningar över sitt
eget lärande. Programvaruteknikprogrammets första programmeringskurs
innehåller även metodik med processuppföljning enligt PSP (Personal Software Process), vilket bedömargruppen ser som ett intressant grepp då det ger
studenter goda förutsättningar att tidigt lära sig observera sin programmeringsfärdighet. I Produktionsteknikprogrammet och till viss del inom Datateknik- och Elektroteknikprogrammen används s.k. case-undervisning, där
ett ”case” är en verklighetsbaserad situation som skall lösas. Inom kemiteknikprogrammen finns utvecklingsarbete med inriktning mot problembaserat lärande (PBL). Bedömargruppen ser detta som intressanta pedagogiska grepp.
Det finns även intressant kursutveckling inom Programvaruteknik- och
Multimediaprogrammen som görs i Helsingborg och som ännu inte har
någon motsvarighet i Lund. Bedömargruppen finner även en intressant
koppling till kognitionsforskningen inom humanistiska fakulteten i kurserna
Människa-medie-interaktion och Språk och grafisk design.
För att få påbörja tredje årets kurser krävs att studenten har uppnått 55
poäng.
Examensarbetenas omfattning är antingen 10 eller 15 poäng. För Kemiteknik- och Bioteknikprogrammen är omfattningen 20 poäng från och med
2003/04.
Studenterna har vissa möjligheter att läsa valfria kurser samt genomföra
examensarbetet vid utbildningen i Lund.
Varken examensarbete eller kurser är nivåindelade. Detta måste göras i
varje kursplan och är särskilt viktigt om magisterutbildningar införs.
För programmen inom byggteknikområdet finns det långtgående planer på
att tillsammans med branschen införa studieintegrerad praktik.
För närvarande råder brist på laborationslokaler för några av programmen.
En del laborationer sker därför dels i en av stadens gymnasieskolor, dels i samverkan med ett företag där har man tillgång till företagets laboratorier, dels
genom att studenterna bussas till Lund. Även om samverkan om laborationsutrustning har fördelar bör det också finnas ändamålsenliga laborationslokaler för samtliga teknikområden på egna campusområdet.
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Programfamiljen Infrastrukturdesign består av Byggteknik, Produktionsteknik och Geomatik – samtliga program har en gemensam bas. Matematiken
ges på halvfart under de två första åren. Matematikinnehåll för programmen
inom programfamiljen är tillfredställande.
Programmet för Byggteknik erbjöd tidigare två inriktningar, Infrastrukturteknik och Husbyggnadsteknik, som nu ersatts av Byggteknik med arkitektur
och Byggteknik med inriktning Infrastruktur och järnvägsteknik. Inriktningarna infördes höstterminen 2002 och ingår inte i utvärderingen, men i de
planer bedömargruppen kunde se följs inte Arkitekturinriktningen upp med
tillräcklig mängd kurser inom området för att namnet skall bli rättvisande.
I Byggteknikprogrammet är andelen laborationer alltför låg, men här sker en
ökad satsning vilket är bra. Programmet har dock inga egna laborationslokaler
att tillgå.
Programmet för Produktionsteknik, innehåller inslag av logistik. I övrigt
liknar det motsvarande maskinprogram i produktionsteknik, som finns vid
andra lärosäten.
Programmet för Geomatik startade höstterminen 2001 och har sin bakgrund i civilingenjörsutbildningen för lantmäteri i Lund. Programmet startade med syftet att utveckla den tekniska sidan av lantmäteriet som saknades
i kurserna vid Campus Lund.
Programfamiljen Kemi/bioteknik innehåller från höstterminen 2001 två
program; Bioteknik med inriktning Livsmedel och läkemedel samt Kemiteknik med inriktning Analytisk kemi som har ersatt den tidigare inriktningen
mot Livs- och läkemedelsteknik. Kemi- och Bioteknikprogrammen innehåller cirka 30 poäng teknikrelaterade kurser och 11 poäng matematisk analys
och matematisk statistik. Statistik ingår även som moment i andra kurser.
Programuppbyggnaden för båda inriktningarna är dock relativt kemiinriktad, med tämligen små inslag av kemiteknik. Inga teknikstödjande ämnen
som fysik eller mekanik ingår, och ingenjörsstödjande ämnen ingår endast i
mindre omfattning. Bioteknikprogrammet är under utveckling, och de goda
lärarkrafterna och högskolans flexibla inställning ger goda utvecklingsmöjligheter.
Bedömargruppen ifrågasätter dock – utifrån de preliminära utbildningsplaner som redovisas – programmens ingenjörsmässighet på grund av det
svaga inslaget av teknik.
Undervisningen i Kemi- och Bioteknikprogrammen innehåller omfattande
laborationer och annan praktisk verksamhet, både i kemi och i kemisk apparatteknik. Det finns utmärkta laborationssalar och en gedigen utrustning.
Programfamiljen Informationsteknologi består av Elektroteknik, som fokuserar på analog och digital elektronik, Datateknik, som är inriktad mot digital
elektronik, digital- och datorteknik samt programmering, Multimediateknik
som är inriktad mot mediaproduktion och hur man bygger system med bra
användarkommunikation samt Programvaruteknik, som har tyngdpunkten i
kunskap om utveckling och underhåll av programvara. Dessa program repre-
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senterar väl var sin ingenjörsdisciplin med klara och tydliga mål. De har alla
i stort en välbalanserad blandning av kurser i programmens olika ämnesområden.
Programfamiljen Informationsteknologi har också god tillgång till egna
laborationssalar. Det är god kvalitet på utrustning och programvaror, särskilt
för Multimediaprogrammet. Det saknas dock ett elkraftslaboratorium för
elektroteknikkurserna.
Multimediateknikprogrammet är mer inriktat mot produktion än mot att
ge den tekniska förutsättningen för media. Programmet är idag även grunt
vad gäller den allmäntekniska delen. Den matematiska basen för Multimediaprogrammet, nu endast 8 poäng, är inte tillräcklig för att studenterna
skall kunna tillgodogöra sig den tekniska förståelsen för grunderna för mediateknik, till exempel signalbehandling och datorgrafik. Även omfattningen
av programmering, såväl inom programmet som i form av valfria kurser, bör
ses över och kunna öka. Bedömargruppen anser att examinationskraven kan
skärpas i kurser där projekt och grupparbeten ingår.
Det finns möjligheter för studenterna att läsa vidare till civilingenjör inom
vissa program i Lund. Efter genomgången högskoleingenjörsutbildning om
80/120 poäng kan studenten söka s.k. avkortad civilingenjörsutbildning där
studenten skall läsa vidare med 140/100 poäng för att kunna erhålla en civilingenjörsexamen.
Matematik

För Infrastrukturfamiljen har införts ett nytt system för matematikundervisningen som innebär att matematiken läses på halvfart under två år, vilket
av allt att döma fungerar väl. Som hjälp till inlärningen av matematiken får
blivande studenter ett övningskompendium inför terminsstart samt erbjuds
en preparandkurs.
Högskoleingenjörsprogrammet använder sig av studentmentorer för bland
annat matematik- och fysikundervisningen enligt Supplement Instructionmetoden, vilket innebär att erfarna studenter bistår nya studenter med övningshjälp. Bedömargruppen finner detta vara ett bra sätt att stödja svaga
studenter. Det finns dock enligt lärarna vissa tendenser till att det är de redan
duktiga och intresserade studenterna som utnyttjar dessa möjligheter.
Studenter

Rekryteringen till högskoleingenjörsutbildningarna är svag. Höstterminen
2001 var antalet registrerade studenter i första årskursen cirka 200. Av dessa
var 70 kvinnor. Byggteknik har dock från 2001 till 2002 lyckats fördubbla sin
antagning. Möjligen har programmet fått draghjälp av den nya inriktningen
”med arkitektur”. Geomatik- och Produktionsteknikprogrammen fick vid antagningen 2002 väldigt få studenter, tre respektive fyra, vilket enligt uppgift
delvis berodde på för liten marknadsföring.
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Det görs dock en del för att förbättra rekryteringen. LTH har ett centralt
program för att arbeta med långsiktig och kortsiktig rekrytering. Vid campus Helsingborg har kemilärarna startat ett projekt i rekryteringssyfte där de
bjuder in elever till laborationer. Infrastrukturfamiljen marknadsför sig mot
gymnasierna, planerar ”öppet hus” och anlitar studentambassadörer.
Allmänt sett anser studenterna att de har nära till lärarna och att det finns
goda möjligheter att påverka sin utbildningssituation.
Programkollegiet som sammanträder en gång per läsperiod är ett tillfälle
för studenterna att ta upp utbildningsfrågor med programledningen. Engagemanget i kårverksamhet är dock lågt. Enligt studenterna själva beror det på
att många bor hemma och har ”ett annat socialt liv” som de prioriterar.
Lärare

Av de lärare som undervisar på högskoleingenjörsprogrammen i Helsingborg
är drygt en tredjedel stationerade i Lund.
Under 2001 har en pedagogisk konsult varit knuten till Infrastrukturfamiljen och lärarna har fått gå ”inspirationskurser”.
Programmen för Byggteknik och Produktionsteknik har en mycket liten
fast lärarresurs i Helsingborg, idag endast en och en halv respektive en tjänst.
Två nya professorer har funnits på plats sedan 1 juli 2002. Belastningen är
hög på lärarna vilket innebär en stor risk att inte kunna finna ersättare om en
lärare blir sjuk eller liknande.
Lärarna inom kemi har god bredd och tillfredsställande forskningsanknytning. De anser att det finns bra möjligheter att utveckla kurserna.
Inom IT-familjen uppfattade bedömargruppen att det finns vissa problem
med att rekrytera lärare med rätt kompetens. Det får till följd att lärarna inte
alltid har tid att förbereda kurserna och ibland får de undervisa inom andra
områden än sina egna.
Lärarna har svårt att hinna med egen kompetensutveckling och kursutveckling. Generellt gäller att mycket tid går till administration – vissa
administrativa system saknas vid campus Helsingborg, till exempel schemaläggningssystem.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Vid Campus Helsingborg tillämpas det s.k. Early warning-systemet, vilket
innebär att samtliga nybörjare får svara på ett antal frågor om sina förväntningar inför studierna. Huvudsyftet med undersökningen är att kartlägga de
studenter som kan tänkas få svårigheter med studierna. I samband med att
studenterna svarar på frågorna får de ange om de vill bli kallade till samtal
med studievägledare. Ledningens ambition är att samtliga studenter skall ges
möjlighet till samtal. En åtgärd som vidtagits som ett resultat av studien är ett
mentorssystem där äldre studenter fungerar som övningshandledare åt yngre
studenter i företrädesvis matematikkurserna, vilket är ett mycket bra sätt att
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lotsa in nya studenter i utbildningen. Bedömargruppen ser positivt på detta
system att följa upp studenterna.
Ett nytt system för kursvärderingar har införts fr.o.m. hösten 2002 och det
går ännu inte att avgöra hur det nya systemet fungerar. Det verkar idagsläget
vara så att varje lärare har en egen modell för att utvärdera sina kurser och det
finns ett flertal exempel på att detta fungerar väl.
För alla kurser skall enligt högskoleförordningen anges fördjupningsnivån.
Ett system för detta saknas vid högskolan.
Tydligare rutiner för processen kring examensarbetena har arbetats fram,
men det saknas kvalitetssäkringsrutiner. Därför är det lämpligt att i större
utsträckning än idag använda sig av benchmarking för att kvalitetssäkra examensarbetena.
Samverkan

Näringslivsrepresentanter finns representerade och deltar aktivt i utbildningsnämnden för högskoleingenjörerna och i den nyinrättade strategigruppen.
Högskolans ambition är att stärka samverkan med det lokala näringslivet
bland annat genom att inrätta branschråd för de olika programfamiljerna.
Det finns ingen samverkan med högskoleingenjörsutbildningarna vid
Malmö högskola, vilket borde ligga nära till hands. Det samarbete som tidigare fanns verkar ha brutits när LTH lämnade över utbildningarna som var
lokaliserade i Malmö till högskolan i samband med dess inrättande. Skånes
Tekniska högskoleförbund med representanter från Lund, Malmö, och Kristianstad är ett nyinrättat organ som skall verka för samarbete och resursutnyttjande, och det återstår att se vad de kan åstadkomma. Bedömargruppen
förordar ett ökat samarbete mellan lärosätena i södra Sverige, vad gäller högskoleingenjörsutbildningar.
Samverkan med näringslivet fungerar inom byggtekniken relativt väl med
upparbetad kontakt med branschen. Exempelvis görs i princip alla examensarbeten på byggprogrammen tillsammans med ett branschföretag. Detta gäller
också för examensarbeten inom elektroteknik. Goda kontakter med näringslivet finns även för multimedieprogrammet.
Examensarbetena i kemiteknik har till relativt stor andel genomförts vid
kemicentrum i Lund. För att stärka programmets ingenjörsmässighet är det
önskvärt att fler arbeten görs i samverkan med industrin.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar förutom Multimediateknikprogrammet
uppfyller examenskraven enligt högskoleförordning och bedömargruppens
referensram.
Multimediateknikprogrammet innehåller alltför lite matematik och saknar
djup inom ett tekniskt område.
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Rekommendationer

• Det nya Kemiteknikprogrammet med inriktning Analytisk kemi och det
nya Bioteknikprogrammet bör stärkas genom ökad andel kemitekniska
samt teknik- och ingenjörsstödjande ämnen.
• Stärk högskolemiljön främst genom att
- knyta fler fasta lärare till ingenjörsutbildningen i Helsingborg
- förbättra servicefunktionerna för både lärare och studenter i Helsingborg
- utveckla forskningsanknytningen genom egen forskning och genom
samverkan
- tillgodose behovet av ändamålsenliga laborationslokaler inom samtliga
teknikområden.
• Inför kursnivåer för samtliga kurser.
• Se över examinationskraven i programmet för Multimediateknik, så att
inte kraven blir för låga i projektkurser och liknande.
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Malmö högskola
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram, 120 poäng
Byggteknik
Bebyggelseutveckling
Datateknik
Datateknik
Datateknik med bildanalys
Grafisk teknik och medieproduktion
Programvaruteknik
Elektroteknik
Data- och elektroteknik
Kemiteknik
Kemiteknik
Maskinteknik
Maskinteknik
Produktutveckling och design
Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Bebyggelseutveckling

55

34/66

Datateknik med bildanalys

26

25/75

Grafisk teknik och medieproduktion

38

60/40

Programvaruteknik

47

8/92

Data- och elektroteknik

111

11/89

Kemiteknik

23

54/46

Maskinteknik

40

16/84

Produktutveckling och design

30

59/41

Totalt

370

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Självvärderingen är förankrad i verksamheten, har en tydlig struktur och
ger ett ärligt intryck. Utifrån självvärderingen och samtalen vid platsbesöket
får bedömargruppen intryck av en högskola som fortfarande befinner sig i en
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uppbyggnadsfas. Det som beskrivs i självvärderingen handlar i flera fall om
målsättningar och ambitioner.
Organisation

Högskoleingenjörsprogrammen organiseras under området Teknik och Samhälle (TS). Programmens kurser beställs av fyra enheter som är organiserade
i breda ämnesområden med syfte att skapa förutsättningar för fler- och tvärvetenskapliga projekt i grundutbildning och forskning. De fyra enheterna är:
Stadsutveckling och energi, Matematik, naturvetenskap och språk, Innovation, produktion och företagande samt IT och arbetslivets lärande.
För att fastställa kursplaner och bereda utbildningsplaner finns en för enheterna gemensam utbildningsnämnd med lärar- och studentrepresentation.
Beslut om utbildningsplaner fattas av områdesstyrelsen, i vilken även externa
ledamöter ingår.
Både organisation och innehåll i högskoleingenjörsprogrammen är under
översyn under 2002–2003, med målsättningen att de första förändringarna
skall kunna träda i kraft hösten 2004. Bedömargruppen vill med tanke på
den kraftiga expansionen och vad den inneburit betona vikten av att nu söka
finna stabilitet i organisationen för att skapa förutsättningar för att utveckla
det som uppnåtts.
Samtliga program ger en högskoleingenjörsexamen om 120 poäng. För studenter på programmen Data- och elektroteknik, Kemiteknik, samt Maskinteknik är det även möjligt att ta ut en högskoleingenjörsexamen om 80 poäng.
Det är dock enligt uppgift ännu ingen av de studenter som har påbörjat ett
120-poängsprogram som har utnyttjat den möjligheten.
Utbildning

Samtliga program utom programmen Bebyggelseutveckling, inriktning
Byggdesign och Programvaruteknik motsvarar kraven för en högskoleingenjörsutbildning. De båda nämnda programmen har alltför liten andel matematikkurser. Programvaruteknik saknar även bredd inom teknik.
De lokala målbeskrivningarna är genomarbetade och examensbeskrivningarna är tydliga i fråga om krav och kärnkurser.
Under de fyra år som högskolan funnits har det skett en kraftig expansion,
vilket har inneburit att mycket tid har ägnats åt att bygga upp och utveckla
programmen.
Utöver högskoleingenjörsprogrammen finns ett tekniskt basår. Inom de
flesta av högskoleingenjörsprogrammen finns planer på att inrätta magisterutbildningar. Som exempel kan nämnas att det inom kemiteknikområdet finns
planer på att inrätta en magisterutbildning med inriktning mot bioteknik.
Bedömargruppen anser att eventuella magisterprogram med fördel bör genomföras i samverkan med andra lärosäten.
I samtliga program ingår en kurs i miljövetenskap som varierar mellan 3
och 5 poäng och som är anpassad efter de olika programinriktningarna samt
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presentationsteknik. Samhällsvetenskap, ekonomi och entreprenörskap samt
informationssökning ingår också i flera av programmen. Det är viktigt med
integration av samhällsvetenskap och teknik i högskoleingenjörsutbildningarna, men det får inte ske på bekostnad av matematik och naturvetenskapliga
baskurser.
Traditionell undervisning, det vill säga föreläsningar och övningar, dominerar i högskoleingenjörsprogrammen. Skriftliga tentamina är den dominerande examinationsformen. Projekt som arbetsform används i varierande
utsträckning. I till exempel Programvaruteknik utgörs 35–40 poäng av
projektkurser. I samtliga program genomförs minst ett större (6–15 poäng)
projektarbete ofta i samverkan med näringslivet. Högskolan bör i ännu större
omfattning utnyttja möjligheterna att utveckla och träna ingenjörsmässigheten hos studenterna via projektarbeten.
Programmet Bebyggelseutveckling har två inriktningar: Byggteknik och
Byggdesign. Inriktningen Byggteknik har ett innehåll som svarar mot kraven
på en byggingenjör. Inriktningen mot Byggdesign innehåller cirka 20 poäng
arkitektkurser. Den innehåller endast 6 poäng matematik där de första 3
ägnas åt den inledande kurs som omnämns nedan. Matematikomfattningen
i inriktningen måste ökas om programmet skall utgöra ett högskoleingenjörsprogram. Båda inriktningarna har en tillfredsställande mängd teknikkurser.
Inom datateknikområdet finns många snarlika program, och orsaken till
det är enligt uppgift att förbättra marknadsföringen och därmed antagningen. Bedömargruppen anser dock att programmet Datateknik med bildanalys bättre skulle tjäna som inriktning i ett bredare datateknikprogram. Det
finns ett alltför svagt behov inom det regionala näringslivet av en sådan stark
specialisering.
Programmet Grafisk teknik och medieproduktion är ett bra exempel på profi lering. Programmet har en stark förankring och ett stort stöd i branschen. Det
råder dock en viss obalans i förhållandet yrkesrelevans och vetenskaplig grund
i utbildningen, och det akademiska inslaget i programmet behöver stärkas.
Programvaruteknik är starkt inriktat mot datalogi med kurser i programmering, algoritmer och metodik för programvara. Programmet har matematiska och formella kurser, omfattande 9 poäng, inom diskret matematik och
teoretisk datalogi, men uppnår inte den matematiska bas som bedömargruppen anser att en högskoleingenjörsutbildning inom området skall ha. Det
saknas kurser inom området analys, algebra och statistik. De saknas i stort
även tekniska (utanför programvaruteknik) och naturvetenskapliga kurser.
Många programvaruingenjörer kommer att arbeta i starkt tekniska miljöer
med andra ingenjörer där matematiken och en teknisk bredd är nödvändig.
Programmet bör snarare ge en annan examen än högskoleingenjörsexamen.
Inom Programvaruteknik består examensarbetet av ett större projektarbete i
grupp som redovisas i två rapporter; en större gemensam och en individuell
examensrapport.
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Övriga dataprogram har ett tillfredsställande matematik- och teknikinnehåll.
Kemiteknik är en välbalanserad helhet med goda förutsättningar att utvecklas samt med ett tydligt miljöperspektiv.
Utbildningarna i Maskinteknik och Produktutveckling och design har en
kombination av kurser som ger goda förutsättningar att utbilda en högskoleingenjör inom respektive område. Produktutveckling och design ger sådana
maskinteknikkurser att benämningen lika gärna kunde vara ”Maskinteknik
med inriktning Produktutveckling”. På grund av lokal-och resursbrist finns
dock inte möjlighet att utföra alla praktiska moment i designkurserna. Detta
problem blir ännu mer akut när antagningen nästan fördubblats.
Det finns möjligheter för studenterna på i stort sett samtliga högskoleingenjörsutbildningar på Malmö högskola att läsa vidare till civilingenjör vid
Danmarks Tekniske Universitetet (DTU) och/eller vid Lunds tekniska högskola (LTH).
Matematik

Läsåret 1999/2000 infördes en kurs, matematik-inledande kurs, 3 poäng på
alla högskoleingenjörsprogram med undantag för Programvaruteknik. Kursen är i princip en repetition av gymnasiematematiken. Den kursen har idag
enligt självvärderingen blivit nödvändig för de flesta studenter. De studenter
som trots allt tycker att kursen är för lätt har erbjudits att tentera den direkt
och sedan välja en annan kurs. Den möjligheten har dock inte utnyttjats
av många. Hösten 2001 provades också en alternativ pedagogisk modell för
matematikundervisningen som kallas ”portföljmetoden”. I korthet innebär
metoden att studenterna kan bli godkända på kursen om de är närvarande
vid alla övningar och är beredda att redovisa lösningar på uppgifterna. ”Portföljmetoden” uppskattas mycket av studenterna. De ansåg att den gav dem en
helt annan förståelse av matematiken. Det är beklagligt att den redan avförts
av skäl som uteslutande verkar vara kortsiktigt ekonomiska. En analys av metodens följder för de fortsatta studierna borde ha genomförts.
Studenter

Rekrytering av studenter som inte har genomgått naturvetenskapliga gymnasieutbildningar sker via tekniskt basår. Det ligger i Malmö högskolas
uppdrag att i samverkan med lokalt näringsliv skapa möjligheter för en höjning av utbildningsnivån hos stadens invånare, och högskolan har lyckats
väl med att rekrytera studenter från studieovana miljöer. Det finns också en
relativt stor andel studenter med utländsk bakgrund i högskoleingenjörsprogrammen – enligt en undersökning högskolan har gjort hade 25 procent av
de nya programstudenterna höstterminen 2001 utländsk bakgrund. Det är
dock inte tydligt vad högskolan gör för att stödja studenter från dessa miljöer
i högskoleingenjörsprogrammen. En del högskoleövergripande projekt finns
dock, bland annat språkverkstäder, där studenterna vid behov kan få hjälp
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med svenska och engelska. Malmö högskola erbjuder även, i samarbete med
Arbetsförmedlingen, arbetslösa högskoleingenjörer med utländsk examen
möjlighet till kompletteringsstudier. Språket är ett problem för en del av dessa
studenter, menar ledningen för utbildningen.
På programmet Datateknik med bildanalys har det skett ett stort bortfall
av studenter. En förklaring som gavs var att programmet marknadsfördes
felaktigt – flera studenter trodde sig ha valt något annat. Ett antal rekryterings- och informationsåtgärder har satts in för undvika upprepning av detta.
Datateknikprogrammet har också många avhopp och problem med matematiken uppges vara ett tungt vägande skäl. På byggteknikinriktningen inom
programmet Bebyggelseutveckling har antalet studenter ökat.
Andelen kvinnor i högskoleingenjörsprogrammen är knappt 30 procent,
och enligt självvärderingen bedrivs särskilt arbete med att öka rekryteringen
av kvinnor till utbildningarna. Programmen Produktutveckling och design
samt Bebyggelseutvecklingsprogrammet har lyckats öka andelen kvinnor,
men det är svårt att se att det görs särskilda ansträngningar för att försäkra
sig om att de stannar.
Stor kritik från studenterna riktas mot byggnaden ”båten” där studenterna
har få fullgoda studieplatser. Biblioteket kan inte heller erbjuda en lugn studiemiljö med god tillgänglighet.
Lärare

I likhet med andra högskolor är lärarna vid Malmö högskola hårt pressade
av hög arbetsbelastning. De senaste åren har stort arbete ägnats åt att bygga
upp programmen, vilket gör att det funnits lite tid åt lärarnas egen kompetensutveckling.
Flera av lärarna bedriver egen forskning. Inom maskinområdet finns två
professorer som även deltar i undervisningen. Inom maskin- och kemiområdena finns forskningsaktiva docentkomptenta lektorer. I kemiteknik har en
professorstjänst tillsatts i slutet av 2002. Inom byggteknik är en stor del av de
undervisande lärarna knutna till forskning vid LTH. Byggteknikinriktningen
samt programmet Grafisk teknik har även relativt många lärare verksamma i
branschen, vilket är positivt då det skapar förutsättningar för branschaktuell
utbildning. Få fasta lärare försvårar dock kontinuiteten i utbildningen. Programmet Grafisk teknik behöver starkare stöd från högskolans ledning för att
bygga upp en intern lärarkompetens.
Samverkan

Mängden av samverkan med näringslivet varierar mellan programmen. Inom
de flesta program förekommer projektuppgifter i samverkan med näringslivet.
En målsättning vid högskolan är att starta fadderverksamhet för samtliga
högskoleingenjörsprogram, vilket uppmuntras av bedömargruppen.
Bebyggelseutvecklingsprogrammet och programmet Grafisk teknik och
medieproduktion har tillkommit i samverkan med det regionala näringsli-
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vet. Denna samverkan har bibehållits – exempelvis har Bebyggelseutveckling
sedan länge en mentorsverksamhet, och studenterna i Grafisk teknik genomför redan i första läsperioden en branschförlagd praktik. Den grafiska industrin, som är stark i regionen, är aktiv i utbildningen, både med att påverka
utbildningsinnehållet och som resurs för lärare i enskilda kurser.
Kemiteknikprogrammet har goda relationer med näringslivet. Näringslivssamverkan för dataprogrammen uppfattar bedömargruppen som svagare.
Samverkan med andra högskolor eller universitet är svag och bedömargruppen förordar ett ökat samarbete mellan lärosätena i södra Sverige, vad gäller
högskoleingenjörsutbildningar.
Malmö högskola har ett relativt aktivt samarbete med närliggande gymnasieskolor. Exempelvis har en grupp matematiklärare regelbundna träffar
med ämneskollegor från gymnasieskolor. Högskolan driver också ett lovvärt
projekt som innebär att teknikstudenter är mentorer för låg och mellanstadieelever i syfte att öka teknikintresset.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Inom området Teknik och Samhälle är ett system för kvalitetsarbetet under
uppbyggnad och olika förbättringsarbeten har genomförts under 2001. Särskilt kan nämnas systemet med programledarnas verksamhetsberättelser som
presenteras och diskuteras med ledning och studentkår.
Det finns ett fungerande system för kursvärderingar och studenterna uppfattar att deras förbättringsförslag tas emot välvilligt av lärare/programledare
och genomförs när möjligheter finns. Systemet med kursuppföljningar i programrådsmötena verkar också fungera väl.
Området Teknik och Samhälle har genomfört en uppföljning av de studenter som påbörjade sitt tredje år i Malmö 1996, och ett arbete med uppföljning
av de studenter som startade högskoleingenjörsutbildning 1998 pågår. Bedömargruppen anser att detta är ett lovvärt initiativ.
Det finns inget enhetligt system för kvalitetssäkring av examensarbeten.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar förutom programmen Bebyggelseutveckling, inriktning Design samt Programvaruteknik uppfyller examenskraven
enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Bebyggelseutveckling, inriktning Design samt Programvaruteknik omfattar alltför få kurser i matematik för att uppfylla kraven för högskoleingenjörsexamen.
Programvaruteknik saknar även kurser som ger en teknisk bredd.
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Rekommendationer

• Stärk det akademiska inslaget i programmet Grafisk teknik och medieproduktion.
• Integrera programmet Datateknik med bildanalys i ett bredare datateknikprogram.
• Utveckla till andra områden det angreppssätt som finns inom maskinteknik för att introducera studenter av utländsk härkomst i svenska företag.
• Öka inte antalet studenter på Produkt- och designprogrammet förrän
lokal- och resursbristen är åtgärdad.
• Öka antalet ändamålsenliga studieplatser för studenterna.
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Mitthögskolan
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram, 120 poäng
Byggteknik
Byggingenjör, inriktning Ekobygg, Östersund
Datateknik
Dataingenjörsutbildning ,120/140 poäng, Sundsvall, Härnösand åk 2
IT-ingenjörsutbildning, Östersund
Programvaruingenjör, Östersund
Medieingenjör 140 poäng, Sundsvall, Örnsköldsvik
Elektroteknik
Elektroingenjörsutbildning 120/140 poäng, Sundsvall, Örnsköldsvik och
Östersund
Elkraft, Härnösand
Elteknik, Nyköping
Driftingenjör, elkraft, Härnösand
Maskinteknik
Energiingenjör, Härnösand
Driftingenjör, energi, Härnösand
Maskiningenjörsutbildning, Sundsvall och Örnsköldsvik
Optimering 160 poäng, Östersund
Utvecklingsingenjör 160 poäng, Örnsköldsvik
(Produktionsekonomi 80 poäng/ekonomiingenjör 140 poäng, Örnsköldsvik)
Sedan självvärderingen skrevs har programutbudet reviderats grundligt och i
kurskatalogen för 2002/2003 erbjuds följande utbildningar till Högskoleingenjör, 120 poäng:
Byggingenjör, inriktning mot Ekobygg, Östersund
Dataingenjör, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund
Driftingenjör 80/120 poäng, Härnösand
Elektroingenjör, Sundsvall, Härnösand och Östersund
Elektroingenjör profil elteknik, Nyköping
Energiingenjör, Härnösand
Maskiningenjör, Sundsvall, Östersund och Örnsköldsvik
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Inrättade huvudämnen för kandidat-/magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Byggnadsteknik (kand.), Datateknik, Datavetenskap (kand.), Elektroteknik
Energiteknik (kand.) samt Maskinteknik.
Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Byggteknik

4

37/63

Datateknik

86

4/96

Elektroteknik

7

4/96

Maskinteknik

24

26/74

Totalt

121

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Självvärderingen har skrivits av de båda grundutbildningssamordnarna tillsammans med programansvariga. Förankringen av självvärderingen är oklar.
Den beskriver inte hela verksamheten samt är i sin uppställning svårläst och
fokuserar inte på de enskilda programmen.
Vid platsbesöket träffade bedömargruppen inte ett representativt urval av
studenter för samtliga program. För ett av programmen (Medieingenjör) träffade heller inte bedömargruppen den programansvarige.
Organisation

Mitthögskolan har verksamhet på fyra huvudorter, Sundsvall, Härnösand,
Örnsköldsvik och Östersund och genomgår ett genomgripande förändringsarbete. Detta gäller i hög grad för högskoleingenjörsprogrammen som kommer att förändras inte minst avseende geografisk placering. Ett mål är att få
en teknikdisciplin per ort. Detta är inte beskrivet i självvärderingen och det
var svårt att bilda sig en uppfattning om vilka program som skulle fortleva
och var. Bedömargruppen hade stora svårigheter att få en klar bild av organisationen.
Lärosätet innehar vetenskapsområde naturvetenskap. Två institutioner
ansvarar för högskoleingenjörsutbildningarna, Institutionen för informationsteknologi och medier (ITM) och Institutionen för teknik, fysik och matematik (TFM). De är underställda Fakultetsnämnden för naturvetenskap,
teknik och medier. Fakultetsnämnden ansvarar för övergripande frågor när
det gäller forskning, forskarutbildning samt grundutbildning. Organisationen för de två institutionerna skiljer sig åt. På sikt arbetar man mot en mer
enhetlig organisation.
Grundutbildningsrådet är det organ som bereder ärenden som berör
grundutbildningen för fakultetsnämnden. Utbildningsplaner fastställs av
grundutbildningsrådet och kursplaner av prefekten och grundutbildningsrådets ordförande gemensamt efter att de behandlats i ämneskollegier där
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studentrepresentation finns. Kursplaner bör både behandlas och beslutas av
organ där lärare och studenter är representerade. För att hålla samman lärarkåren mellan campus har de tidigare ämneskollegierna i tekniska ämnen
nyligen ersatts av ett bredare teknikkollegium vid TFM. Dessutom finns ämneskollegier inom data, elektro, fysik och matematik. För respektive institution finns en grundutbildningssamordnare.
Beslutet för omorganisationen fastställdes den 1 januari 2001. Genomförandet påbörjades det efterföljande året och var vid tiden för platsbesöket ännu
inte fullt genomförd. Den omfattande omorganisationen har varit ett viktigt
led i arbetet inför högskolans ansökan om universitetsstatus. Omorganisationen innebär förutom en omstrukturering av programutbudet mer ämnesmässiga institutioner där Sundsvall får en mer betydelsefull roll som centralort.
Sundsvall är även huvudorten för naturvetenskap och teknik. De ”yttre orterna” efterlyste bättre information och snabbare beslutsvägar. Svårigheter
till exempel med att kunna påverka utbildningsplanen upplevs nu av lärare
och studenter. De olika campusorterna arbetar ännu inte åt samma håll, och
många studenter upplever inte att de är en del av en och samma högskola utan
att de tillhör sina respektive orter. Som vid de flesta arbetsplatser med nyligen
genomförd omorganisation har inte de nya idéerna hunnit bli accepterade
av alla. Det är av vikt att arbetet nu går vidare med den nya organisationen
där beslutsordningar förtydligas för personalen. Informationsflödet mellan
Sundsvall och de övriga campusorterna bör förbättras.Lärarna och studenterna måste även känna att de tillhör samma institution och högskola.
De i självvärderingen angivna lokala målen utgår inte från högskoleförordningens mål utan är av annan karaktär. De är mycket allmänna och svåra att
följa upp. Målen återfinns inte, efter vad som framkom vid besöket, i något
officiellt dokument. Däremot blev bedömargruppen informerad om att ett
sådant dokument nu håller på att tas fram.
Mitthögskolan har en tydlig skillnad mellan högskoleingenjörs- och kandidatexamina. För högskoleingenjörsexamen 120 poäng krävs 15 poäng
matematik, 5 poäng muntlig och skriftlig framställning, plus 15 poäng
ingenjörsrollsämnen (inklusive fysik) och 60 poäng i ämnets teknikkurser.
Högskoleingenjörsexamen 120 poäng förordas. Dock finns möjligheter att ta
ut 80-poängsexamen inom Driftingenjörs- och Byggingenjörsprogrammen.
För att få ut teknologie kandidatexamen krävs 20 poäng matematik utöver
fördjupade studier i ett ämne. Dubbla examina kan tas ut.
Utbildning

Det allmänna intrycket av högskoleingenjörsutbildningarna vid Mitthögskolan är att utbildningarna är av god kvalitet med ett bra innehåll som väl
motsvarar studenternas förväntan. Bedömargruppens uppfattning är att
innehållet av matematik, teknik och teknikstödjande ämnen uppfyller kraven för en högskoleingenjörsutbildning.
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På grund av den minskade rekryteringen pågår en översyn av utbildningsprogrammen. En satsning görs nu på en koncentration av program till de olika
campusorterna. Vid bedömargruppens besök hade en del program redan upphört medan andra var under utvärdering. Den minskande rekryteringen har
också lett till ökad samläsning.
Den nya gemensamma innehållsstrukturen för högskoleingenjörsprogrammen är väl avvägd. Koncentrationen har dock medfört att karaktären för
flera program har försvagats. Undervisnings- och examinationsformerna är
varierade. Mängden av och kvaliteten på projektarbeten varierar mellan olika
program. I Maskinprogrammen ingår relativt många projektarbeten, medan
övriga program har färre. Projektarbeten förekommer främst i andra och
tredje årskurserna och bör kunna öka i omfattning inom flertalet program.
Flera studenter uttryckte att högskolans användning av kontinuerlig examination är en av de starkaste sidorna. Under första kursen tränas studenterna i
skriftlig och muntlig framställning samt rapportskrivning, vilket är ett tydligt examinationskrav för högskoleingenjörsexamen. Projektledningskurser
finns för ekonomiingenjörer men inte för samtliga program. Detta efterfrågades av framför allt byggingenjörsstudenterna.
Byggingenjörsprogrammet hade från början en tydlig inriktning mot ekobyggande. Den profilen har minskat, vilket förklarades med att ett miljöanpassat
byggande tydligare har implementerats såväl i branschen som i byggutbildningar vid andra lärosäten. Målen för utbildningen bör förtydligas avseende
relevansen av en profil med inriktning mot ekobygg. Kontakten med lokala
företag i regionen är god. Den fasta lärarstaben för teknikämnena är liten.
Cirka en tredjedel av lärarresurserna köps utifrån. Samverkan med omgivande
näringsliv är nödvändig för projektarbeten och laborationer – laboratorieutrustning saknas på campus. Flyttningen av programmet från Frösön till det
nya campusområdet har skapat möjligheter till större samverkan med andra
ämnen och program, vilket huvudsakligen upplevs som positivt. Avdelningen
erbjöd schemalagda kurser i sådan omfattning att studenterna inte upplevde
att de hade någon större valfrihet att välja kurser utanför byggteknikområdet.
Undervisningen tycks ha god forskningsknytning, men programmet saknar
en professur.
Programmen inom Elektro- och datateknik hade tidigare mycket tydliga
profiler på varje campus beroende på den lokala kompetensen, men har nu
organiserats samman i ett färre antal program.
I Östersund fanns tidigare en programvaruingenjörsutbildning, som har
ersatts av två program, Dataingenjörsprogrammet och ett nytt program Programvaruteknik, som ger kandidatexamen. Det gamla programmet hade ett
innehåll som mer än väl skulle kunnat fortsätta som ett högskoleingenjörsprogram i Programvaruteknik och skilja sig från Dataingenjörsprogrammet
i första hand genom en fördjupning av programvarukurser och med mindre
elektrotekniska kurser.
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Programmen inom elektro- och dataområdet fungerar väl. De har en bra
bas i matematiken och ett lagom djup inom sitt teknikområde. Det vore dock
önskvärt med fler valbara kurser på C-nivån.
Även Medieingenjörsprogrammen har integrerats i Elektroingenjörsprogrammet respektive Dataingenjörsprogrammet. Bedömargruppen anser
också här att en profilerad utbildning som Medieingenjör skulle kunna vara
ett eget program inom vilket en inriktning i Örnsköldsvik mot digitalt papper
tillsammans med Digital Printing Center borde kunna utvecklas – allt under
förutsättning att resurser och studenter finns.
Inom elektroteknikområdet, och då främst telekommunikation och
elektronikkonstruktion/-produktion, är forskningen stark. Det finns även
ett stort antal kandidat- och magisterprogram inom Datateknik, Informationsteknologi, Medieteknik och Programvaruteknik. Detta borde borga för
att högskoleingenjörsprogrammen kan utvecklas tillsammans med dessa till
framgångsrika program. Den stora forskningsmiljön präglar också utbildningen med ett mycket bra tekniskt innehåll i elektronikprogrammen. Trots
detta verkade inte studenterna få särskilt mycket forskningsanknytning i
grundutbildningen.
Rekryteringen till Maskiningenjörsprogrammen har sjunkit avsevärt de senaste åren och antalet program har minskats inför höstterminen 2002. Utvärderingen har därför begränsats till att innefatta de tydliga maskin- och
energitekniska programmen.
Information om examensarbeten ges ofta i början av vårterminen till dem
som går tredje årskursen, vilket är för sent. Olika uppgifter ges om på vilken
nivå examensarbetet utförs. I självvärderingen anges att de normalt görs på
B-nivå, men under de senaste åren har alltfler gjorts på C-nivå.
Maskinstudenterna har organiserade möjligheter för övergång till civilingenjörsutbildning, vilket saknas för andra utbildningar.
Matematik

Undervisningen i matematik knyter inte an till teknikämnena men en profilering av matematikblocket sker för respektive högskoleingenjörsprogram.
Det anses vara svårt att genomföra en ämnesanknytning eftersom samläsning
sker mellan programmen. Flera av studenterna var nöjda och ansåg att det gick
att klara av kurserna. Samtidigt har antalet undervisningstimmar dragits ner,
vilket kanske delvis förklarar att en del lärare och studenter såg matematiken
som en stötesten.
Maskinstudenterna upplever att de har användning för matematiken och
att de skulle behöva mer av den. Produktionsekonomerna har motsatt uppfattning och ser inte en tillämpning av ämnet.
Studenter

För samtliga utbildningar är förkunskapskravet matematik D, fysik B och
kemi A, förutom till Produktionsekonom (80 poäng)/ekonomiingenjör(140
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poäng) som har matematik C. Under utbildningen till ekonomiingenjör läses
behörighetsgivande kurser i matematik och naturvetenskap.
Rekryteringen till samtliga program har sjunkit kraftigt under senare år.
Den tidigare goda riksrekryteringen har nästan upphört. Lokal rekrytering
dominerar nu, men orterna konkurrerar troligen inte med varandra. Aktiv
rekrytering i gymnasieskolor bedrivs bland annat i form av studentambassadörer.
Byggprogrammet visade en mycket svag rekrytering 2001 med sex registrerade studenter. Ingen lokal antagning skedde detta år, enligt beslut av
ledningen. Den lokala byggindustrin i Östersund hjälpte till med en rekryteringskampanj inför antagningen hösten 2002. Till programmet antogs 17
studenter som dock till stor del kom in via den lokala antagningen.
En kampanj med aktivt stöd från näringslivet har genomförts inom energiområdet med lyckat resultat. Andra program avser att göra liknande kampanjer inom sina respektive program.
De studentadministrativa rutinerna fungerar inte alltid bra. Informationsbrist påpekades av flera studenter liksom sena schemaläggningar och sen information om examensarbeten. Ett nytt datasystem är under introduktion
och skall ge bättre information i god tid. Information kring praktik, internationella kontakter och examensarbete ges översiktligt och ofta enbart under
introduktionsveckan.
Studenterna är representerade i beslutande organ men deltar i liten omfattning. Det verkar svårt att få studenter att engagera sig.
För de flesta studenter är studierna ett jobb. Många visar inte något större
intresse för studentliv utan lever i andra sociala nätverk utanför själva studierna. Arbete i kårsammanhang lågprioriteras av studenterna. I Örnsköldsvik
var studentkåren inaktiv och i Östersund var kårhusverksamheten nedlagd
under en period men är nu igång.
Lärare

Alla inom högskolan tycker att den öppna miljön mellan studenter och lärare
är en av högskolans starkaste sidor. Kontakterna mellan lärare och studenter
är bra. Dock påpekades att kvaliteten på undervisningen varierade mycket
kraftigt då det gäller de externa lärarna. Det är viktigt att försäkra sig om
att den pedagogiska nivån hos externa lärare är tillräcklig. Goda möjligheter
finns för lärare att gå pedagogikkurser. Mitthögskolan ger bonus med 500
kronor per månad i lönehöjning till doktorander som genomgått pedagogiska
kurser.
Många lärare, speciellt i Sundsvall, går forskarutbildning,. Forskande lärare har goda möjligheter till kompetensutveckling med en forskningsandel
oftast runt 50 procent. För icke forskande lärare, speciellt adjunkter, är fortbildningsmöjligheterna betydligt sämre, i många fall under 100 timmar per
år.

142

Tidigare har viss lärarbrist rått, till exempel inom datateknik i Östersund,
men uppfattningen är att det idag i stort råder balans. Lärarna på de olika
orterna samverkar i ämnes- eller teknikkollegier i såväl tekniska ämnen som
matematik. Denna samverkan är bra men bör utnyttjas i högre grad, bland
annat avseende de gemensamt framtagna målen för kvalitetssäkring av examensarbeten.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Företagen uppges ha uppfattningen att utbildningarna ger relevanta kunskaper för näringslivet. Enligt uppgift från ledningen förekommer benchmarking
gentemot fem till sex andra lärosäten. Omfattningen av denna verksamhet är
dock otydlig och bedömargruppen såg inga resultat av detta.
Det finns ett gemensamt kvalitetssystem för hela Mitthögskolan. Kvalitetsrådet har utvecklat detta tillsammans med institutionerna, men det var inte
synligt för bedömargruppen.
Det formella kursvärderingssystemet verkar inte fungera helt och varierar
i utformning och kvalitet mellan program och lärare. Kursvärdering genomförs inte alltid. Återkopplingen av resultaten genomförs inte regelmässigt. Studenterna påverkar vanligen sin situation genom en direkt dialog med lärarna,
där kursutvärderingssystemet har en underordnad betydelse. I varje årskurs
finns det ett par studenter som är kvalitetsansvariga och med vilka lärarna
diskuterar. Vissa lärare har direkta diskussioner med hela studentgruppen. På
maskinprogrammen samlar de programansvariga studenterna efter examensarbetet för att få deras synpunkter på programmen. Här finns stort utrymme
för att utbyta goda idéer mellan programmen. Det bestående intrycket är
dock att kursvärderingssystemet inte fungerar tillfredställande. Kvalitetsrådet
har kontinuerligt följt upp detta och åtgärdsplaner har upprättats. Bedömargruppen vill understryka vikten av att högskolans kvalitetssystem slår igenom
på ett tydligt sätt i institutionernas verksamhet.
Nivån på examensarbetena varierade mycket kraftigt även inom programmen. Förberedelserna inför examensarbetena kommer ofta in strax före den
sista läsperioden. Regler har nyligen tagits fram för högskoleingenjörernas
examensarbeten, men dessa har ännu inte fått någon större uppmärksamhet
inom organisationen. Högskolan bör snarast se till att dessa efterlevs. På vissa
program uttryckte studenterna en stor oro över kvaliteten på examensarbetena
och på hur dessa skulle kunna genomföras på ett bra sätt. Ett gemensamt
forum bör finnas för teknikutbildningarna där kvaliteten och nivån på examensarbetena kan diskuteras med utgångspunkt från ett gemensamt kvalitetssäkringssystem för examensarbeten.
En formaliserad verksamhet för att inhämta avnämarnas erfarenhet av utbildningarna saknas, liksom system för utveckling av programmen. Externa
programutvärderingar genomförs inte, men i Härnösand utförs dock programutvärdering på de elkraftsinriktade programmen. Det är svårt att en-
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gagera studenter i kvalitetsfrågor. Någon egentlig uppföljning av studenterna
efter examen förekommer inte.
Samverkan

Näringslivets representation i rådgivande och beslutande organ är begränsad. Representation finns i styrelsen samt i branschråd för Byggingenjörsprogrammet och för Elektroingenjörsutbildningen i Nyköping. Övriga program
saknar branschråd där näringslivet är representerat. Näringslivskontakterna
vilar ofta på individuella nätverk. Dessa kontakter kan vara mycket väl utvecklad som till exempel de inom maskinutbildningarna i Härnösand samt
byggutbildningens kontakt med bygg- och konsultföretagen i närregionen till
Östersund. Byggbranschen är orolig över tillgången på byggingenjörer då de
stora pensionsavgångarna börjar inom några år. Byggindustrierna har därför
engagerat sig för fortsatt byggingenjörsutbildning, bland annat genom marknadsföringsinsatser.
Visst samarbete med näringslivsorganisationen MIC (Midsweden Information Center; en organisation med stort antal dataföretag) finns och kan
med fördel utvecklas mera. Möjligheten att få examensarbetsplatser varierar
mellan campus. I Härnösand är möjligheterna mycket goda, medan situationen är den motsatta i Östersund. I Östersund ställs nu alla förhoppningar
till ett större byggprojekt i Åre som eventuellt kommer att genomföras. Cooppraktik förekommer på vissa program och utförs vanligen under sommaren. Systemet med fadderföretag har även införts på vissa program.
Gästföreläsare förekommer sparsamt, studiebesök likaså. Det finns ingen
uppföljning eller diskussion med näringslivet om innehållet i utbildningen.
Vid utveckling av nya högskoleingenjörsutbildningar sker dock en samverkan
med näringslivsrepresentanter. Här finns en stor potential och ett stort behov
av aktivitet till gagn för både lärare och studenter.
Teknikinstitutionerna har tillsammans två anställda personer för internationalisering. Trots detta är internationaliseringen svag. Få studenter reser ut
och få utländska studenter finns på programmen med undantag för magisternivån. Vissa exempel finns dock på utländsk samverkan. I början av 1990talet inledde Ekobygg en samverkan med universitetet i Riga, Lettland i form
av projekt- och examensarbete. Under de senaste åren har omfattningen dock
varit blygsam.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar uppfyller examenskraven enligt högskoleförordning och bedömargruppens referensram.
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Rekommendationer

• Förtydliga beslutsordningarna och gör dem kända i hela organisationen.
Beslut om kursplaner bör fattas av organ med lärar- och studentrepresentation.
• Förbättra de studentadministrativa rutinerna och informationsflödet ut
till lärare och studenter.
• Stärk kontakten mellan de olika campusorterna.
• Säkerställ att det pågående arbetet med utformning av lokala mål genomsyrar hela högskolan.
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Mälardalens högskola
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram, 120 poäng/140 poäng
Byggteknik
Byggnadsingenjörsprogrammet
Datateknik
Dataingenjörsprogrammet
Elektroteknik
Elektronikingenjörsprogrammet
Elektronik Co-op/ekonomiprogrammet
Mekatronikprogrammet
Kemiteknik
Bioteknik
Kemiteknik
Kemiteknik – Läkemedelsdesignprogrammen
Maskinteknik
Energiingenjörsprogrammet
Innovation och Produktdesignprogrammet
Miljöingenjörsprogrammet
Övriga
Flygingenjörsprogrammet
Programmet för teknisk fysik
Högskoleingenjörsprogrammet med bred ingång
Inrättade huvudämnen för kandidat-/ magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Byggnadsteknik (kand.), Datavetenskap/datologi, Datateknik, Elektroteknik,
Elektronik, Energiteknik, Flygteknik (kand.), Kemiteknik, Maskinteknik,
Matematik/tillämpad matematik, Innovationsteknik (kand.), Miljöteknik
(kand.) samt Miljövetenskap (kand.).
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Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Byggnadsingenjörsprogrammet

23

36/64

Dataingenjörsprogrammet

78

12/88

Elektronikingenjörsprogrammet

27

33/67

Elektronik Co-opekonomiprogrammet

20

15/85

Mekatronikprogrammet

23

9/91

Bioteknik/Kemiteknik, Kemiteknik/L.d.

24

75/25

Miljöingenjörsprogrammet

21

71/29

Energiingenjörsprogrammet

17

15/85

Flygingenjörsprogrammet

61

13/87

Teknisk fysikprogrammet

19

34/66

Högskoleingenjör med bred ingång

38

33/67

Totalt

351

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Självärderingen har tagits fram av en central arbetsgrupp och involverat såväl
institutions- som studentrepresentanter. Studenterna har främst deltagit
genom att besvara en enkät i samband med självvärderingen. Självvärderingen är välskriven, dock med formuleringar som ibland ger intryck av att
stämma mer med hur högskolan önskar att det skall vara än med hur det
verkligen är.
Organisation

Mälardalens högskola tilldelades år 2000 vetenskapsområde teknik och år
2001 examensrätt för civilingenjörer. Högskolan bedriver högskoleingenjörsutbildning både i Västerås och i Eskilstuna. I Västerås finns utbildningar inom
datateknik-, elektronik-, byggteknik-, miljöteknik- och energiteknikområdet.
Dessutom finns utbildningar inom teknisk fysik och flygteknik. I Eskilstuna
finns utbildningar inom kemi-, maskinteknik- och designområdet.
Beslut om utbildningsplaner fattas av fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik. Varje utbildningsprogram har en värdinstitution, som har
ansvar för kursplaner, programmens genomförande, utveckling och forskningsanknytning. För högskoleingenjörsprogrammen finns följande värdinstitutioner: Institutionen för informationsdesign och produktutveckling
(IDP), Institutionen för elektronik (IEl), Institutionen för energiteknik (IEt)
samt Institutionen för matematik och fysik (IMa).
Organisationen av institutionerna varierar. Det finns brister i samverkan
mellan programmen, och de olika organisationsformerna på institutionerna
kan vara en bidragande orsak. Det märks bland annat i att ämnen från andra
institutioner än värdinstitutionen får svårt att få plats i programmet - exempel
på detta är kemiprogrammen. Programråd förekommer vid en del institutioner. Studenter bjuds in till dessa möten men deltar endast sporadiskt.
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Högskolan betonar att examenskraven är överordnade utbildningsplanerna, vilket medför att den lokala examensordningen blir ett mycket viktigt dokument. Utbildningsplanerna utgör endast ett planeringsinstrument.
Detta synsätt innebär till exempel att det blir lättare för studenter från andra
länder eller andra lärosäten att ansluta i senare delen av en utbildning samtidigt som det också ger de egna studenterna möjligheter till fria val inom
examenskravens ram.
Högskolan utexaminerar högskoleingenjörer, teknologie kandidater, teknologie magistrar och sedan december 2001 även civilingenjörer. En teknologie kandidatexamen skall förutom huvudämnet innehålla minst 15 poäng
matematik/tillämpad matematik. Examenskraven för högskoleingenjörsexamen respektive teknologie kandidatexamen förefaller i realiteten vara mycket
lika.
Högskolan understryker vikten av att studenterna skall kunna välja examen
så sent som möjligt i sina studier. Detta skapar stor valfrihet för studenten men
dessvärre också en otydlighet i innehållet i de olika examina. Bedömargruppens uppfattning är att det saknas en gemensam och enhetlig syn på vad de
olika examina står för. Samläsning och flexibilitet är vällovligt, men det får
inte ske på bekostnad av ingenjörsidentiteten.
Bedömargruppen anser att det är viktigt att bibehålla en klar skillnad mellan högskoleingenjörs- respektive teknologie kandidat/magisterexamen, samt
att behålla särdragen för högskoleingenjörer respektive civilingenjörer.
Utbildning

Programmens innehåll förefaller generellt sett vara genomtänkta och motsvarar i de flesta fall bedömargruppens krav på matematiskt, tekniskt, och
naturvetenskapligt innehåll. Brister finns dock inom programmet Innovation
och produktdesign. Inom kemiprogrammen har profileringen skett utifrån
rena kemiämnen på bekostnad av ingenjörsmässigheten.
I samband med att högskolan fick examensrätt för civilingenjörsutbildning
genomfördes ett omfattande pedagogiskt utvecklingsarbete som påverkade
hela högskolan. En bärande tanke var att ge studenten stora möjligheter att
själv välja innehållet i sin utbildning och därigenom sätta studentens egna
intressen i centrum. Den studerande skall ta ansvaret för sin egen utbildning.
De olika programmen utgör endast förslag till studiegångar och samtliga
kurser inom fakulteten är i praktiken valbara. Den lokala examensordningen
ställer minimikrav inom särskilda ämnen som skall ingå i en viss examen.
Ansvaret för val av pedagogiska metoder ligger i stor utsträckning på institutionsledning, programansvariga och enskilda lärare. Inom flera institutioner pågår ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete. Exempel på detta är det
utvecklingsarbete som skett kring metoderna i matematikundervisningen på
IMa; dock saknas motsvarande diskussion kring innehållet i undervisningen.
Forskningsanknytningen är tillfredsställande och studenterna träffar professorer och disputerade lärare i många kurser.
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Undervisningen sker ofta i form av projekt, framför allt i de senare årskurserna. Utöver projektpresentation sker tentamina oftast i form av traditionella
salstentamina. Högskolan tillämpar samläsning mellan program av olika
längd inom samma ämnesområde. Under tredje året av utbildningen väljer
den studerande vilken examen utbildningen skall avslutas med.
De studenter som inte tar ut examen söks upp av studievägledningen med
erbjudande om repetitionskurser på kvällstid. För att ytterligare stötta studenterna har högskolan startat ett mentorsprogram för förstaårsstudenterna.
För samtliga kvinnliga studenter som börjar utbildningen erbjuds också en
mentor från näringslivet.
Byggnads-, Miljö-, och Energiingenjörsprogrammen samt Högskoleingenjörsprogrammet med bred ingång förefaller genomtänkta och välstrukturerade.
Programmet med bred ingång, som har lägre antagningskrav i matematik,
fysik och kemi, är förlängt så att studenterna får möjlighet att inhämta motsvarande kunskaper.
Miljöingenjörsprogrammet har tre möjliga inriktningar (ekologi, miljöteknik
och management) varav studenterna kan välja en eller flera. Genom den stora
valfriheten i programmet och ämnet miljötekniks tvärvetenskapliga karaktär
är det svårt att bedöma om alla studenter som läser miljöprogrammet får tillräckligt många teknikorienterade kurser. Bedömargruppen hänvisar till den
bedömning av Miljöingenjörsprogrammet som Högskoleverket nyligen genomfört i samband med den nationella utvärderingen av miljöutbildningarna.
I denna konstateras att programmet bör ges en tydligare teknisk profil.
Inom datateknikområdet ger högskolan Dataingenjörsprogrammet, som är
väl organiserat och innehåller en omfattande projektkurs. Även Teknisk fysikprogrammet och Flygingenjörsprogrammet innehåller datatekniska moment
men har också betydande inslag från andra ämnesområden som fysik respektive konstruktion, drift- och underhållsteknik och avionik.
Inom elektronikområdet finns Elektronikingenjörsprogrammet, Elektronik
– Co-op/ekonomprogrammet och Mekatronikprogrammet.
På de gemensamma delarna av programmen inom datateknik och elektronik arbetar lärarna i lärarlag. Alla i lärarlaget ingår i ett faddersystem där nya
studenter kallas till diskussion med en lärare. Lärarlaget skall, förutom att
ansvara för kursintegrationen, även svara för förnyelse och utveckling av de
pedagogiska metoderna.
De två programmen Bioteknik/ Kemiteknik och Kemiteknik/ Läkemedelsdesign har utvecklats successivt från 80-poängsutbildning i kemiteknik 1990/91
till magisterutbildning. De första två åren av programmen är gemensamma,
och första året är även gemensamt med biologiprogrammet. Utvecklingen
har i stor utsträckning styrts av den närliggande industrins önskemål. Utbudet av kurser inom kemiområdet är stort, och studenterna läser i realiteten
även dessa inom ramen för de valfria kurserna. Kurser inom grundläggande
kemi och tillämpad organisk kemi respektive biokemi utgör huvuddelen av
programmen. Allmänna kemitekniska ämnen ingår endast med 10 poäng.
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Inga teknikstödjande ämnen som fysik eller mekanik ingår, och ingenjörsstödjande ämnen ingår endast i mindre omfattning. Utbildningarna har stora
laborativa inslag, vilket uppskattas av studenterna.
Profileringen har skett utifrån rena kemiämnen på bekostnad av ingenjörsmässigheten. Programmen förefaller dock ge en bra utbildning inom bioteknik respektive organisk kemi när de läses som program som leder till en
teknisk magisterexamen.
Programmet Innovation och produktdesign (tidigare Maskinteknik)
beskrivs som en tvärvetenskaplig utbildning där teknik/naturvetenskap,
matematik och tillämpad psykologi ingår. En stor del av utbildningen genomförs i projektform. Programmet har ersatt den tidigare maskiningenjörsutbildningen som var av mer traditionellt snitt. Beskrivningen av programmet
som riktas till blivande studenter innehåller mycket lite konkret information
om innehållet i programmet. Programmet startades höstterminen 2001 och
en utbildningsplan för hela programmet saknas fortfarande, trots att studenter antagits två år i rad på programmet. Det är varken ansvarsfullt mot studenterna eller acceptabelt.
Utifrån den information bedömargruppen kan få om programmet är uppfattningen att mängden naturvetenskapliga och främst tekniska ämnen är
alltför liten. Det saknas till exempel grundläggande teknikkurser i hållfasthetslära, mekanik och maskinelement. För att antas på programmet krävs
matematik på C-nivå från gymnasiet.
Bedömargruppen anser att det, med det underlag som presenterats och det
som beskrevs vid platsbesöket, finns risker för att programmet Innovation och
produktdesign inte utgör ett högskoleingenjörsprogram, eftersom det obligatoriska inslaget av naturvetenskapliga och tekniska kurser är så pass litet.
Laborationsmöjligheterna är inte tillfredsställande.
Matematik

Matematikkraven för högskoleingenjörsutbildningarna varierar från 10
poäng ( bygg- och kemiteknik) till 30 poäng (teknisk fysik).
Samtliga antagna till högskoleingenjörsprogrammen erbjuds två veckors
repetitionskurs i matematik. De grundläggande matematikkurserna har nyligen reformerats och givits en mer studentaktiv pedagogik, utan traditionella
föreläsningar och med grupparbete och löpande examination. Enligt självvärderingen innehåller nu de tre första matematikkurserna projektuppgifter
med koppling till de valda teknikinriktningarna. I en del program har matematikkurser senarelagts.
Trots ny pedagogik i matematikundervisningen, med aktiv samverkan med
teknik institutionerna, finns samarbetsfriktion mellan matematiklärare och
tekniklärare. Flera lärare menade att det finns en kulturkrock mellan den
filosofiska matematikinstitutionen och den tekniska. Det är således viktigt
att programledarna ges ett verkligt inflytande över innehållet i matematikundervisningen.
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För de flesta högskoleingenjörsprogrammen krävs matematik D, fysik B
och kemi A från gymnasiet. Men för att bredda rekryteringen från gymnasiet
är det också möjligt att antas till vissa program med matematik C som enda
förkunskapskrav. För dessa studenter har högskolan särskilda kurser som inte
kan räknas in i högskoleingenjörsexamen.
Studenter

Höstterminen 2001 antogs cirka 360 studenter. Rekryteringen varierar mellan programmen men har, i likhet med andra högskolors, minskat under de
senaste åren. För Elektronikprogrammet har studentantalet i årskurs ett halverats, medan mer än en fördubbling skett på Byggnadsingenjörsprogrammet.
Högskolan arbetar på flera olika sätt med att försöka öka rekryteringen. Ett
bra exempel på sådan verksamhet är den personliga kontakt som tas i ett tidigt skede med samtliga studenter som antagits till utbildningen. Ett enligt
bedömargruppen sämre sätt att försöka öka rekryteringen är att ändra programnamn utan att innehållet nämnvärt förändrats. Programmet Kemiteknik-organisk kemi som har ändrat namn till Kemiteknik-Läkemedelsdesign
är exempel på en sådan namnändring.
Studentengagemanget uppvisar stora brister, vilket medför att det saknas
studeranderepresentanter i flera beslutande och beredande organ. En orsak
kan vara att studenterna är dåligt informerade om sina formella möjligheter
att påverka. Flera institutioner arbetar hårt med att åtgärda detta, medan
andra förefaller ha givit upp. Det är av stor vikt att både ledning och studentkår gemensamt arbetar för att hitta lösningar på problemet. Den ökade graden
av samläsning mellan programmen (bland annat inom kemiteknikområdet)
kommer att innebära större undervisningsgrupper och behov av nya former
för studentinflytande.
Högskolans betoning av att examenskravet är överordnat utbildningsplanen ställer stora krav på informationen till studenterna om den rådande
examensordningen och om tillgängligt kursutbud utöver det obligatoriska.
Här behöver ytterligare informationsinsatser göras.
Studenterna ger högskolan bra betyg och är nöjda med både den fysiska och
psykiska arbetsmiljön. Valfriheten och lärarnas engagemang och kunnighet
uppskattas mycket. Inom samtliga program är kontakten mycket god mellan
lärare och studenter. Många studenter lyfter fram detta som en av de stora
fördelarna med högskolan.
Lärare

Drygt 16 procent av lärarna är kvinnor. 25 procent av den totala lärarresursen räknat i heltidstjänster utgörs av disputerade, docenter och professorer.
Få lärare har omfattande erfarenhet av ingenjörsarbete inom industrin. Det
är därför viktigt att ingenjörserfarenhet är meriterande vid nyrekrytering av
lärare.
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Lärarna har minst 10 procent av sin tjänst avsatt till kompetensutveckling,
men flera lärare menade att det var svårt att avsätta tid för sådan verksamhet. De reella möjligheterna till kompetensutveckling varierar mellan olika
institutioner. Vid IDt finns stora möjligheter till forskning, inom tjänsten.
Institutionens lektorer erbjuds 50 procents forskning, och huvuddelen av adjunkterna bedriver forskarutbildning på 50 procent med bibehållen lön. För
lärarna vid andra institutioner så som IEt, IMa och IBK är möjligheterna till
forskning betydligt mindre.
Kompetensutveckling för lärare från IEl kan innebära att de med bibehållen lön kan arbeta ute på ett företag, där institutionen varit behjälplig med
placeringen. Detta är ett bra sätt att skapa kontaktvägar mellan högskolan,
näringsliv och studenter. Ledningen måste ansvara för att lärarna får reella
möjligheter till forskning och annan kompetensutveckling så att kvaliteten i
undervisningen kan upprätthållas.
För att gemensamma diskussioner om uppläggning av programmen skall
kunna föras behöver kontakterna mellan lärare över institutionsgränserna
ökas.
Kvalitetssäkring och utveckling

Högskolestyrelsen har fastlagt högskolegemensamma riktlinjer för kvalitetsarbetet. Under åren 2000 och 2001 har särskilt internationalisering,
forskningsanknytning och studentinflytande prioriterats. Dessutom uppmärksammas att högskolan tidigare har fokuserat på planeringsarbete och att
uppföljning och analys därmed kommit i skymundan.
Ett generellt problem för de flesta institutionerna är att studentengagemanget i kvalitetsutvecklingsfrågor och särskilt kursvärderingar är litet.
Kursvärderingarna fungerar, men återkopplingen behöver ses över. Några
institutioner såsom IEt har system med klassrepresentanter, så kallade
klasspampar, som har ansvar för att genomföra och sammanställa kursvärderingar. Dessa institutioner har lyckats få kursvärderingar och återrapportering
att fungera. IEt har också ett utvecklat kvalitetsarbete med en regelbunden
treårscykel av SWOT-analys, verksamhetsplanering och kontinuerliga uppföljningar och uppdateringar.
Vid vissa institutioner, såsom till exempel, IBK, förekommer benchmarking med motsvarande institutioner vid andra lärosäten för att kontrollera
att nivån på kurserna ligger rätt. Denna verksamhet kan fungera som förebild
även för andra institutioner.
Samverkan

I programråden finns ofta representanter för yrkeslivet. Graden av samverkan
med näringslivet skiftar mellan de olika institutionerna. Sålunda förefaller
Flygingenjörsprogrammet ha ett särskilt intensivt samarbete med näringslivet. Även Byggingenjörsprogrammet har samarbete med näringslivet bland
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annat genom externa lärare. De flesta examensarbeten genomförs på olika
företag och studenterna inom Elektro-, Bygg- och Energiingenjörsprogrammen kan välja en Co-opinriktning. Studenterna på Kemi- och Maskiningenjörsprogrammen ansåg att de hade för lite kontakt med företag och att
kontakten kommer för sent i utbildningen. Studenternas branschkännedom
och kunskap om framtida yrkesroller måste prioriteras. För att underlätta
kursval bör möjligheter till inblickar i arbetsmarknaden finnas på ett tidigare
stadium i utbildningen.
Näringslivet deltar bland annat i förberedande planering av nya program.
Samverkan med branschen inför framtagning av nya program är bra, men det
är olyckligt att det saknas näringslivsrepresentanter i flera olika organ som har
inflytande över utbildningen.
Kontakter med gymnasieskolor ligger inom programstyrelsens och institutionens ansvar. En doktorand och en adjunkt arbetar med dessa frågor för att
koordinera verksamheten.
Det internationella samarbetet är svagt vid de flesta institutionerna. Studenterna är visserligen väl informerade om de möjligheter som finns, men inte
särskilt intresserade av att ta vara på dem.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Innovation och produktdesignprogrammet har dock inte kunnat bedömas
i sin helhet.
Rekommendationer

• Tydliggör skillnaden mellan olika examensformer, det vill säga mellan högskoleingenjörs- civilingenjörs- respektive teknologie kandidat/
magisterexamina.
• Öka samverkan mellan lärarna från olika institutioner med kurser inom
samma program och mellan de olika programmen.
• Innovation och produktdesignprogrammet måste i de delar som inte
redovisats för bedömargruppen ges ett ökat innehåll av obligatoriska
naturvetenskapliga och tekniska kurser för att kunna klassas som högskoleingenjörsprogram.
• Andelen kemitekniska och teknik- och ingenjörsstödjande ämnen måste
ökas i Kemi- och Bioteknikprogrammen.
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Umeå universitet
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram, 120 poäng
Byggteknik
Byggteknik
Datateknik
Medieteknik
Elektroteknik
Datateknik
Elektroteknik
Maskinteknik
Maskinteknik
Energiteknik
Övriga
Rymdteknik (Kiruna)
Inrättade huvudämnen för kandidat-/magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Byggteknik, Elektronik, Energiteknik, Kemi, Maskinteknik, Miljöteknik
samt Rymdteknik.
Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS
Byggteknik

Könsfördelning (kv/män, %)

20

20/80

Medieteknik

33

33/67

Datateknik

38

8/92

Elektroteknik

38

4/96

Maskinteknik

25

8/92

Energiteknik

20

5/95

Rymdteknik

20

24/76

Totalt

195
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer
En person har haft ansvar för sammanställningen av självvärderingen som
ger en översiktlig bild av verksamheten. De programansvariga har haft det
huvudsakliga ansvaret för att ge underlag till innehållet. Självvärderingen har
förankrats inom programråden och bland ”de mest berörda” institutionerna.
Förankringen bland studenterna har skett via deras representanter i rådgivande och beslutande organ.
Organisation

Högskoleingenjörsutbildningen är organiserad i en matrisorganisation där
den tekniska högskolan under universitetets tekniska-naturvetenskapliga
fakultet utgör en paraplyorganisation (motsv. en utbildningsnämnd) som
ansvarar för programmen och beställer kurser från institutionerna. Det skall
ge programmen en något starkare ställning än om de hade varit direkt underställda institutionerna. Den tekniska högskolan består av totalt tolv institutioner.
Varje program har en programansvarig utan egentligt ekonomiskt ansvar.
Ekonomiska medel som krävs för större förändringar kan sökas centralt.
Programmen har bra lokala målbeskrivningar där studentens förväntade
kunskaper efter examen klart framgår. I vissa program kan det dock ifrågasättas om målen uppfylls av alla studenterna då det finns en relativt stor valbarhet inom flera program. Gemensamma mål för kommunikationsförmåga och
internationalisering är idag knappast uppfyllda.
Vid universitetet ges högskoleingenjörsexamen inom sju områden. För
kemi- och miljöteknik saknas program, och högskoleingenjörsexamen kan
tas ut genom att läsa enskilda kurser.
Högskoleingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kurser på sammanlagt
minst 120 poäng. De angivna kraven för examen innebär att alla program
skall innehålla minst 10 poäng matematik, 50 poäng i teknikämnet, 20
poäng i tekniska/naturvetenskapliga ämnen, 10 poäng allmänna ingenjörskurser och 10 poäng examensarbete. För att uppfylla kraven för teknologie
kandidat krävs förutom högskoleförordningens krav minst 20 poäng i matematik. Förutom på programmet i rymdteknik uppfyller inte studenterna per
automatik kraven för teknologie kandidatexamen.
Utbildning

Samtliga högskoleingenjörsprogram innehåller de nödvändiga momenten i
matematik, teknik och teknikstödjande ämnen för att uppfylla bedömargruppens kriterier för en högskoleingenjörsutbildning. Dock måste matematikinnehållet i Medieteknik- Datateknik- och Elektroteknikprogrammen ha den
omfattning som teknikkurserna kräver och tydliggöras bättre i programmen.
Projektarbeten förekommer i utbildningarna men det är tveksamt om dessa
genomförs så att studenterna verkligen får träning i att arbeta i projekt. Lärarnas syn på vad ett projektarbete är varierar. Ofta är benämningen projektar-
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bete synonymt med inlämningsuppgift eller övningsuppgift. Önskemål finns
från lärarna att få mer självgående studenter och undervisningsmoment mot
problembaserat lärande (PBL).
Att genomföra kurser på helfart, det vill säga endast en kurs läses åt
gången, är den normala modellen för de berörda utbildningarna. För- och
nackdelar med helfartsstudier verkar ha diskuterats en hel del bland lärare
och studenter. Några av utbildningarna inleds exempelvis med 10 poäng matematik på helfart. Bedömargruppen ställer sig frågande inför denna relativt
hårda start. En mer utdragen läsperiod för den första matematikkursen skulle
kunna öka examinationsfrekvensen. Studenterna påtalade också att tempot
på olika kurser varierar mycket. Detta skulle kunna jämnas ut om fler kurser
lästes parallellt.
Examensarbetet kan genomföras antingen på B-nivå eller C-nivå. För
högskoleingenjörsexamen görs examensarbetet på B-nivå. För att få utföra
examensarbete på C-nivå krävs att studenten måste ha läst 20 poäng matematik. Detta krav är inte rimligt på flera program, som maskinteknik- eller
byggteknikprogrammen. I realiteten var nivåskillnaden på de examensarbeten bedömargruppen undersökte inte klar. Vissa arbeten på B-nivå motsvarade ett arbete på C-nivå och vice versa. Det gällande matematikkravet gör att
de flesta ”hamnar” på B-nivån, vilket är en nackdel för studenterna.
Byggteknik innehåller tre inriktningar: Konstruktion, Produktion och Fastighetsförvaltning. Kurserna i den första årskursen är obligatoriska, medan
alla kurser i årskurs två och tre är valbara. Väljs en av de inriktningarna, vilket
nästan alla gör, är valfriheten i praktiken liten. Byggprogrammets skenbart
stora valfrihet är i praktiken en snäv byggingenjörsutbildning där inslaget av
teknik- och ingenjörsstödjande ämnen är låg.
Data-, Elektro- och Medieteknikprogrammen erbjuds med flera inriktningar.
I inriktningarna ställs särskilda krav på så kallade profilkurser som omfattar
cirka 20 poäng. Programmen innehåller 10 poäng ”ren” matematik, men
samtliga program innehåller kurser med ytterligare matematikinslag och
kan anses uppfylla bedömargruppens kriterier. Datateknikprogrammet kan
vinna på ökat samarbete med Datavetenskapliga institutionen. Inriktningen
på inbyggda system är tydlig. Medieteknikprogrammet ger goda teoretiska
och praktiska kunskaper för att ta det tekniska ansvaret inom ett medieproduktionsföretag. Det är därmed unikt i sitt slag. De kurser på Medieteknikprogrammet som ges av Hum/Sam-fakulteten är inte fullt anpassade för
högskoleingenjörsutbildningen.
För Data- och Elektroteknikprogrammen noterade bedömargruppen en
klar skillnad mellan namnet på programmet, dess examensbenämning och
programmets inriktning, vilket är olämpligt.
Goda erfarenheter finns av att lägga matematikkurserna senare i programmen. På Elektroteknikprogrammet arbetar studenterna dessutom i små grupper om cirka åtta studenter under det första året. Båda åtgärderna har gett
studenterna en bättre start.
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Energiteknikprogrammet har en inriktning mot biobränsle och energihushållning. Studierna bedrivs förutom vid teknisk fakultet även vid ett antal
institutioner som tillhör SLU. Den ”röda tråden” är tydlig, men programmet
har klara rekryteringsproblem.
Energi- och Maskinteknikprogrammen har ett arbetssätt med laborationer/
projekt som främjar ingenjörsmässigt tänkande i de flesta kurser. Studenterna
tycks dock välja att fördjupa sig snävt inom sina fackområden och väljer hellre
två specialiseringar, till exempel konstruktion och produktion istället för att
bredda sig genom att läsa teknik- och ingenjörsstödjande ämnen. Maskinstudenterna har tillgång till bra verkstadsresurser.
Rymdteknikprogrammet har en bra forsknings- och industriförankring.
Fram till nyligen var programmet unikt i Sverige, men på senare tid har även
andra lärosäten inrättat liknande utbildningar. Programmet innehåller mer
matematik än övriga program, men studenterna kan ändå tänka sig öka andelen. Kurserna läses traditionsenligt i halvfart och viss samläsning med civilingenjörsprogrammet förekommer. Programmet kännetecknas av relativt stor
valfrihet, men studenternas faktiska val går ofta i samma spår vilket innebär
en fördjupning snarare än den tänkta breddningen.
Programmet erbjuds i Kiruna, vilket är naturligt men gör att studenterna
saknar en campuskänsla. Studenterna bedömargruppen träffade kunde därför tänka sig att läsa första året i Umeå. Det geografiska läget och studentunderlaget skapar problem när det gäller lärarrekrytering. Studenterna är nöjda
med sitt val och är mycket engagerade i utbildningen. En påtalad brist är
tillgången på de mest avancerade datorbaserade verktygen. Utbildningen har
via de fast anställda lärarna en stark forskningsanknytning.
Det finns goda möjligheter för övergång till civilingenjörsutbildning både
inom Umeå universitet och vid Luleå tekniska universitet. Möjligheterna utnyttjas dock inte i någon större omfattning av studenterna.
Matematik

Alla nya studenter genomgår ett diagnostiskt prov i matematik. Detta har
visat en tydligt sjunkande trend i studenternas förkunskaper. För att hjälpa
studenterna att komma igång med matematiken erbjuds de en preparandvecka. Lärarna menar att studenternas förkunskaper i vissa fall är alarmerande
dåliga.
Tidigare har alla program inletts med 10 poäng matematik. En ny uppläggning av undervisningen som prövats i civilingenjörsutbildningen har införts
även för några högskoleingenjörersutbildningar. Programmen för Data- och
Energiteknik har lagt matematiken under den senare delen av det första året,
Medieteknik först under det andra året. Studenterna bedömargruppen träffade var positiva och resultaten har enligt lärarna förbättrats. Då studenternas
datorvana har ökat överväger man att i större utsträckning ta hjälp av datorbaserade hjälpmedel i matematikundervisningen.
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Matematikinslagen har utvecklats för att anpassas bättre till programmen,
men samarbetet mellan matematik och teknikämnena kan fortfarande förbättras. Genom att på ett bättre sätt knyta an matematiken till respektive
teknikämne kan motivationen för matematiken stärkas.
Studenter

För att antas till högskoleingenjörsprogram krävs behörighet matematik D,
fysik B samt kemi A.
Rekryteringen till samtliga program 2002 med undantag av byggteknikprogrammet visar på nedåtgående siffror. Universitet försöker förbättra rekryteringen av nya studenter bland annat genom att besöka alla gymnasieskolor
norr om Gävle. Rekryteringen av kvinnliga studenter har inte ökat trots riktade insatser med kvinnliga studenter som ambassadörer. Det senaste årets
rekryteringsproblem har satt igång en diskussion om en översyn av programutbudet och om behoven av pedagogiska förändringar.
Studentinflytandet i form av representation i beredande och beslutande
organ är gott. Både studenterna och lärarna är positiva till att finnas i den
miljö universitetet och närheten till hela tekniska fakulteten erbjuder. Studentlivet vid universitetet är omfattande. Ingenjörsstudenternas aktivitet i
studentlivet varierar dock mellan programmen.
Lärare

Generellt sett är samarbetsklimatet mellan studenter och lärare gott. Lärarna
inom Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har 20 procent kompetensutveckling i sin tjänstgöring. Även lärarna inom maskinteknikområdet
verkar på det hela taget ha tid för kompetensutveckling och visar engagemang
för sitt arbete. Lärarna på byggprogrammet menade att arbetsbelastningen
under senare år har ökat. Några lärare undervisar i genomsnitt fem 5-poängskurser per läsår. Någon reell tid för kompetensutveckling ansåg dessa lärare
att det inte fanns utrymme för.
De lärare som forskar ger bra återkoppling av sin forskning i undervisningen.
Det låga antalet lärare på Rymdteknikprogrammet i Kiruna gör utbildningen mycket sårbar. Det är ledningen för universitetet och den tekniska
fakulteten mycket medvetna om. Det relativt stora antalet externa lärare som
plockas in på sina egna villkor skapar också problem för en genomtänkt kursuppläggning i vissa årskurser. Nackdelarna uppvägs av det mycket positiva
arbetsklimatet och den entusiasm som präglar både studenter och lärare.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Samtliga högskoleingenjörsutbildningar utvärderades 1999 genom självvärdering och externutvärdering av en bedömargrupp.
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Systemet för kursutvärdering fungerar relativt sett väl, men brister i fråga
om uppföljning och återföring till studenterna. På rymdprogrammet genomförs ambitiösa individuella samtal med studenterna.
Alumniverksamhet finns inom samtliga program och den har påverkat
programmens förändringsarbete.
Uppfattningen om orsakerna till den låga examinationen baseras mest på
”känslan” att vissa studenter egentligen skulle kunna ta ut examen, medan
andra saknar enstaka poäng och fått relevant arbete ändå. En mer systematisk
uppföljning av studenter vore önskvärd här, liksom på många andra orter.
De examensarbeten som bedömargruppen tog del av var av hög kvalitet
inom Rymdingenjörsprogrammet.
Samverkan

Samarbete med högstadieskolor sker bland annat inom ramen för ”teknikåttan”. Med gymnasieskolan har matematikinstitutionen en samverkan för att
följa förändringar av gymnasieutbildningen i matematik. Samarbete finns
med Luleå tekniska universitet främst inom rymdprogrammet.
Flera program har haft fungerande branschråd, men efter att nya regler
om sammansättningen i dessa råd införts har aktiviteten i några av dem
avstannat helt. Andra branschråd fungerar dock fortfarande. Inom Maskinteknik- och Energiteknikprogrammen finns ett fungerande samarbete med
näringslivet. Elektroteknikprogrammet med inriktning mot medicinsk teknik och Rymdprogrammet är exempel på program som har en mycket god
verksamhetsanknytning gentemot näringslivet. Inom de övriga programmen
bör kontakterna med näringslivet kunna förbättras.
Internationaliseringen är svagt utvecklad på samtliga program utom för
Rymdteknikprogrammet där medverkan finns av många utländska lärare.
Kurser ges därmed ofta på engelska. Detta har dock ännu inte utnyttjats för
att skapa ett fungerande studentutbyte.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Rekommendationer

• Se över matematiken till innehåll och omfattning på Data-, Medie- och
Elektroteknikprogrammen så att den ger bättre stöd för teknikkurserna.
• Skapa tydlighet beträffande Data- och Elektroteknikprogrammens
namn, deras examensbenämningar och inriktningar.
• Se över rollfördelningen mellan programansvariga och institutionerna.
• Examensarbete skall kunna genomföras på C-nivå oavsett krav på matematikkunskaper motsvarande 20 poäng.
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Uppsala universitet
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram/teknologie kandidatprogram, 80/ 120 poäng
Byggteknik
Byggteknik (endast Högskoleingenjörsexamen)
Elektroteknik
Elektroteknik
Kemiteknik
Kemiteknik
Maskinteknik
Maskinteknik (endast Högskoleingenjörsexamen)
Inrättat huvudämne för kandidat-/magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Teknik är det enda och gemensamt inrättade huvudämnet som innefattar alla
former av teknikämnen.
Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1 år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Byggteknik

27

28/72

Elektroteknik

52

11/89

Kemiteknik

36

69/31

Maskinteknik

31

14/86

Totalt

146

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Självvärderingen är bra sammanställd och ger en god beskrivning av utbildningarna. Den är väl förankrad hos ledning, lärare och studenter.
Organisation

Samtliga tekniska och naturvetenskapliga utbildningar vid Uppsala universitet tillhör den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. I fakultetsnämnden,
med vicerektor (dekanus) som ansvarig, fattas de övergripande beslut som rör
utbildningarna. För fakultetens grundutbildning svarar grundutbildningsut-
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skottet, som leds av grundutbildningsdekanus. Utskottet bereder utbildningsärenden för fakultetsnämnden men fattar även egna beslut efter en fastställd
delegationsordning. Högskoleingenjörsprogrammen är representerade i utskottet via sina programsamordnare och studenter. Fakultetsnämnden har
nyligen tillsatt en Teknisk utbildningsnämnd med ett strategiskt ansvar för
civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna. Nämnden består av
representanter från andra tekniska högskolor, näringslivet samt studentrepresentanter.
Programmen är knutna till tre institutioner, Institutionen för geovetenskap
(Byggteknikprogrammet), Kemiska institutionen (Kemiteknikprogrammet)
samt Institutionen för materialvetenskap (Elektroteknik- och Maskinteknikprogrammet).
Dessa institutionstillhörigheter är nya och genomfördes efter en omorganisation 2000. Förutsättningarna för programmen att få stöd från sina institutioner varierar. För varje utbildningsprogram är ett flertal institutioner
engagerade, med kursansvar för specifika kurser. En programsamordnare
är ansvarig för programmet och dess utveckling. För varje enskilt program
finns ett programråd, där lärare från olika kursgivande institutioner, studenter och näringslivsrepresentanter ingår. Förändringar av programmet måste
alltid behandlas i programrådet. Ordförande för programrådet är programsamordnaren.
Planeringsgruppen för högskoleingenjörsprogrammen är ett organ gemensamt för de fyra programmen.
Både högskoleingenjörs- och teknologie kandidatexamen kan avläggas. De
skiljer sig åt enbart genom kravet på biämne om minst 20 poäng för teknologie kandidatexamen. Fordringarna för båda examina uppfylls i Elektroteknik- och Kemiteknikprogrammen. Att dessa två högskoleingenjörsprogram
möjliggör dubbla examina är ”inte en avsiktlig planering utan snarare slump”.
Åtskilliga studenter tillvaratar möjligheten att ta ut dubbla examina.
För den som önskar en kortare utbildning finns möjlighet att avsluta studierna efter två år med högskoleingenjörsexamen 80 poäng. Få har dock utnyttjat denna möjlighet under de senaste åren.
Vid universitetet kan även civilingenjörsexamen avläggas.
Utbildning

Samtliga utbildningar uppfyller bedömargruppens kriterier för högskoleingenjörsexamen med tillräckligt innehåll av matematik, teknik samt
teknik- och ingenjörsstödjande ämnen. Samtliga grundkurser anges som
A–B-nivåkurser. Påbyggnadskurserna är definierade som C- respektive Dnivåkurser. Skillnaden mellan A–B-nivå och påbyggnadsnivå (C och D) är
tydliga i kursplanerna. Huvudämnet är teknik som innefattar alla former av
teknikämnen. Detta är en unik lösning för Uppsala som inte tillämpas av
något annat lärosäte. Bedömargruppen anser att huvudämnet skall anges
med en tydlig ämnesbeteckning, och teknik är inte en sådan.
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Forskningsanknytningen inom de olika programmen varierar. Programmens hemvist speglar tydligt utvecklingspotentialen i utbildningarna. Den
starka forskningsanknytningen för programmet för Kemiteknik och möjligheten att dela resurser med den kemiska institutionen ger en mycket god
spets till exempel inom biotekniken. En liknande situation råder även för
Elektroteknik. De båda programmen har en naturlig koppling till sina respektive institutioner med gemensamma ämnes- och forskningsinriktningar.
Bygg- och maskinteknikområdena har en avgränsad verksamhet med svag
forskningsanknytning. Vid Institutionen för materialvetenskap finns dock
möjlighet att utveckla Maskinteknikprogrammet mot produktion i rena miljöer, vilket passar väl inom befintlig forskningsprofil på Ångströmlaboratoriet. Vid Institutionen för geovetenskaper finns potential att på sikt integrera
Byggteknikprogrammet och få forskningsanknytning, främst inom vattenbyggnad, grundläggning och geoteknik. Dessa forskningsanknytningar bör
utvecklas.
Arbetet med en ökad integration pågår mellan civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna.
Undervisningen på programmet för Byggteknik är traditionell. Projektarbeten förekommer i liten omfattning. Muntliga presentationer samt inlämningsuppgifter förekommer i flera kurser. På programmet examineras så gott
som alla kurser med skriftlig tentamen. Utbildningarna skulle vinna på en
mindre konservativ syn både avseende pedagogik och examinationsformer.
Framför allt bör projektarbetsformen tydliggöras och inte ersättas av inlämningsuppgifter.
För studenterna på Byggteknikprogrammet finns möjlighet att utföra ett
års Co-oppraktik mellan årskurs två och tre. Cirka fem studenter tar denna
möjlighet varje år.
Kemiteknikprogrammet har två inriktningar; Analysteknik och Bioteknik.
Matematikkurserna omfattar endast 9 poäng, men tillämpning i form av
statistik läses inom den analytiska kemin. Utbildningen är väl sammansatt
med en mycket god ämnesmässig och vetenskaplig bas. Den ämnesmässiga
tyngden är dock väl stor mot kemi/biokemi inom bioteknikinriktningen. En
tydligare inriktning mot kemiteknik är önskvärd. Andelen teknik- och ingenjörsstödjande ämnen är liten. Ingenjörsmässigheten för bioteknikinriktningen kan ifrågasättas.
På Kemiteknikprogrammet kan examensarbeten utföras utomlands. Redovisningen sker då på engelska. Industrin tycker ofta att ett 10 poängsarbete är
för lite. Studenterna kan därför välja att utsträcka omfattningen av examensarbetet till 20 poäng.
Även Elektroteknikprogrammet är väl sammansatt med en mycket god ämnesmässig och vetenskaplig bas. Programmen för Kemi- och Elektroteknik
har omfattande laboratoriearbeten, projekt- och grupparbeten som startar
redan under den första årskursen. I årskurs två finns ett projektarbete, som
innebär att de studerande i små grupper får bekanta sig med verksamheten vid
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ett kemibaserat företag. För många studenter är detta den första kontakten på
riktigt med ett industriföretag. Idén är god och även studenterna vid de andra
utbildningarna borde ges samma möjlighet.
På programmet för Maskinteknik blir över 90 procent av studenterna klara
med sitt examensarbete inom stipulerad tid. Detta är sannolikt tack vare att
den interna handledaren tydligt följer upp arbetets gång genom kravet på en
kort avrapportering av studenten varje fredag. Efter att cirka halva arbetet är
utfört presenterar även alla projektarbetare en delavrapportering. Många goda
exempel finns inom den egna institutionen som borde kunna spridas bättre
inom fakulteten, till exempel med hjälp av planeringsgruppen.
Olika möjligheter erbjuds för övergång till civilingenjörsutbildning. Byggteknikstudenterna kan efter fullgjord utbildning, exklusive examensarbetet,
bygga på med två och ett halvt år på KTH för att erhålla en civilingenjörsexamen. Maskinstudenterna har motsvarande möjlighet att ta ut en civilingenjörsexamen i Linköping genom att bygga på med två år. Mellan en till fem
studenter per program tar detta tillfälle varje år. Kemiteknikprogrammet har
fastslagit en plan för övergång till universitetets egen civilingenjörsutbildning.
Elektroteknikprogrammet har inte motsvarande övergångsmöjligheter, men
planer finns för att ge även studenterna på detta program denna möjlighet.
Studenternas intresse att läsa vidare är beroende av konjunkturläget för de
branscher där de vill arbeta. Cirka 75 procent av studenterna på Elektroteknik
vill idag läsa vidare och då framför allt för att få en magister i datavetenskap.
För tre år sedan fanns inte motsvarande intresse.
Matematik

Undervisningen ges av lärare från den Matematiska institutionen och Teknisk
databehandling i form av föreläsningar samt lektioner. Undervisningen startar med en tvåveckors propedeutisk kurs som leds av äldre studenter och är en
repetition av gymnasiematematiken. Kursinnehållet tenteras av inom kursen
i algebra och vektorgeometri på 4 poäng. För de studenter som inte klarar
provet ges ytterligare utbildning under de kommande veckorna.
I kursen algebra och vektorgeometri diskuteras problem gemensamt i små
grupper och studenter får slumpvis redogöra för uppgifter vid tavlan. Tilllämpningar till teknikämnet görs i begränsad omfattning. Examinationen
görs som sex deltentamina som ger bonuspoäng. Dessutom lämnas redovisningsuppgifter in. Om alla dessa moment är avklarade slipper studenterna
skriva tentamen. Studenterna uppskattar denna undervisningsform. Det går
dock inte att påvisa att detta lett till en mätbar förbättring av examinationsfrekvensen.
Studenter

Maskin- och Byggteknikprogrammen visar en ökad rekrytering, medan Elektro- och Kemiteknikprogrammen har minskat rekryteringen. Studenterna
kommer ofta direkt från gymnasieskolan.
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Lärosätet lägger i självvärderingen fast att ”dagens kostnadsläge gör att det
egentligen inte är ekonomiskt försvarbart att erbjuda utbildningsprogram som
årligen tar in 30 nybörjare, eller mindre, och där möjlighet att samläsa kurser
med andra program saknas”. De nuvarande stora svängningarna i rekrytering
ger en ansträngd ekonomi, vilket framför allt påverkar lärarna.
Många lärosäten står inför dilemmat med bra utbildningar men trots det
lågt söktryck. Den situationen har även Uppsala universitet med utbildningarna inom Elektro- och Kemiteknikprogrammen.
En målsättning finns att försöka stärka den regionala rekryteringen framför allt från de norra regionerna i länet, som har en svag tradition för högre
utbildning. Ett led i detta arbete är att collegeutbildningar kommer att införas i teknikämnen i Tierp, Östhammar och Öregrund, vilket på sikt skulle
kunna öka intresset för högskolestudier i dessa regioner.
Färre kvinnor söker sig till utbildningarna. Undantaget är kemiteknik som
har cirka 70 procent kvinnor. I fakultetens jämställdhetsplan för 2002 anges
ett mål att samtliga grundutbildningsprogram till den 30 juni skall ha minst
20 procent studerande av underrepresenterat kön. Varje programråd som ansvarar för en utbildning som inte har uppfyllt detta mål skall till utgången
av 2002 ha lämnat in en åtgärdsplan för hur målet skall uppnås. En större
andel studenter från studieovana miljöer, äldre studenter samt studenter med
invandrarbakgrund söker sig till högskoleingenjörsutbildningarna jämfört
med till civilingenjörsutbildningarna. Andelen invandrare är speciellt stort
på kemiprogrammet, över en tredjedel.
Intresset ökar för det tekniska basåret, som även finns som distansutbildning. Cirka 120 studenter går basåret som ger en garanterad utbildningsplats
på universitetet.
Behörighetskraven till samtliga utbildningar är matematik D, fysik B samt
kemi A. För att fånga upp studenter med svaga förkunskaper delar studievägledaren ut en enkät till alla nybörjare. Studenter med svaga förkunskaper
erbjuds ett speciellt riktat stöd i början av utbildningen.
Lärare

Lärarnas kompetensutveckling är i regel lika med forskning. Anslag eller programbundna forskningsmedel är den vanliga finansieringskällan. Lärarna
kan avsätta 20 procent av tiden till kompetensutveckling. Förutsättningarna
är dock olika på de olika programmen. Lärarna på Kemiprogrammet, som har
relativt god bemanning, har till exempel lättare att utnyttja denna möjlighet,
vilken bör utvecklas till att gälla samtliga lärare.
Uppsala universitet har, liksom många mindre lärosäten, svårigheter med
att rekrytera personal med specialkompetens. På Elektroteknikprogrammet är
två lärare heltidsanställda, och det är svårt att hyra in föreläsare utifrån. En
möjlighet är att köpa dessa tjänster från branschen. Inhyrda lärare från branschen förekommer också på andra program, som till exempel byggteknik.

165

Lärarkollegiet för Bygg- och Maskinteknikprogrammen består av en liten
grupp lärare om tre till fyra på vardera program. För byggteknik ges nu möjlighet för den nuvarande programsamordnaren att påbörja forskning. Detta
är givetvis en positiv utveckling men knappast tillräcklig för att få en utvecklande lärarmiljö med möjlighet att utveckla programmens innehåll.
Den avsatta tiden på 20 procent för programsamordning uppfattas som
alltför liten. I realiteten läggs minst dubbelt så mycket tid ner på detta arbete,
vilket innebär mycket tid för obetalt övertidsarbete. Då det ekonomiska ansvaret ligger på institutionerna så begränsar detta även samordnarens möjlighet till programutveckling.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Klassrepresentanten sammanfattar kursvärderingen som besvaras av studenterna med hjälp av en standardblankett. Resultatet av kursvärderingarna tas
därefter upp i programrådsmöten. Maskinteknik har efter varje läsperiod
ett möte mellan samtliga lärare samt representanter för studenter från varje
årskurs. Studenterna anser att deras åsikter tas till vara och resulterar i förändringar. Som ersättning för klassrepresentantens arbete erbjuds fri kurslitteratur. Systemet för kursvärderingar varierar dock mycket mellan de olika
programmen, och återkopplingar till studenterna sker inte regelbundet.
En omfattande enkätundersökning har gjorts av samtliga programstudenter
utexaminerade åren 1993–2000. Studien gav flera intressanta resultat. Bland
annat visade den att behovet av engelska var stort bland ingenjörerna i deras
yrkesroll.
Samverkan

Programråd finns inrättade för samtliga program med representanter för näringsliv och studenter. Näringslivets engagemang varierar. För till exempel
Kemiteknik finns ett stort intresse från näringslivsrepresentanterna som bidrar till förändringar i programmen. Kontakterna med näringslivet är bra, i
synnerhet med företag som ligger i närområdet. Inom andra programråd, till
exempel för Elektroteknik, är intresset svagare och representanterna uteblir
ofta från mötena. Intresset återspeglar även studenternas möjlighet att finna
examensarbeten. Byggstudenterna kan resa runt till olika arbetsgivare och
få förslag på examensarbeten, medan kontakterna med näringslivet inom
elektroteknik är betydligt sämre, vilket resulterar i få förslag på examensarbeten.
För samtliga program bör dock kontakterna med näringslivet utökas.
Jönköpingsmodellens verksamhet med fadderföretag har nyligen börjat att
användas inom programmen för byggteknik och maskinteknik. En sådan
verksamhet bör leda till en förstärkning av näringslivskontakterna.
En särskild enhet inom fakulteten, MOR (Marknadsföring – Omvärldskontakter – Rekrytering), har uppdraget att ansvara för ”den tredje uppgiften”
det vill säga att utveckla kontakter med det omgivande samhället. MOR-en-
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heten leder flera samarbetsprojekt med bland annat grundskola, gymnasium
och närkommuner. På fakultetsnivå finns även internationella samarbeten.
Enheten har flera intressanta samarbetsprojekt som bör få utvecklas vidare.
Internationell samverkan förekommer sparsamt med undantag för Kemiteknikprogrammet, där flera studenter tar möjligheten till ett internationellt
utbyte. Inom framför allt Byggteknik- men även på Maskinteknikprogrammet är andelen utländsk litteratur mycket liten. De studenter som bedömargruppen mötte gav dock uttryck för ett intresse för såväl internationellt utbyte
som mer utländsk litteratur. En fakultetsövergripande 5-poängskurs i engelska finns som är uppskattad av studenterna. Kursen har hittills varit fulltecknad och kommer nu att ges med fördubblat antal platser.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Rekommendationer

• Stärk ingenjörsmässigheten i Kemiteknikprogrammet, inriktning Bioteknik, genom ökad andel kemitekniska samt teknik- och ingenjörsstödjande
ämnen.
• Stärk den akademiska miljön för Bygg- och Maskinteknikprogrammen.
• Ändra benämningen för huvudämnet så att slaget av teknikämne klart
framgår.
• Stärk programmens kontakter med näringslivet, särskilt för Elektroteknikprogrammet.
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Växjö universitet
Basfakta

Program ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram, 120 poäng
Byggteknik
Byggteknik
Datateknik
Datateknik
Elektroteknik
Elektroteknik/Trådlös kommunikation
Kemiteknik
Kemi med inriktning Miljö- och processteknik, Kemisk biologi/bioteknik
samt Ekonomi (120/160 poäng)
Maskinteknik
Maskinteknik med inriktning Produktivitet och industriellt ledarskap samt
Maskinkonstruktion
Övriga
Skogs- och träteknik
Teknisk fysik
Teknologie magisterprogram, 40 poäng
Miljö- och processteknik
Inrättade huvudämnen för kandidat-/ magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Byggteknik (kand.), Byggteknik med inriktning Byggnadskonst (kand.;
fr.o.m. höstterminen 2002) Elektroteknik (kand.), Energiteknik (kand.),
Kemiteknik (kand.), Maskinteknik (kand.), Systemkonstruktion (kand.),
Miljö- och processteknik, Skogs- och träteknik samt Teknisk fysik (kand.).
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Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Byggteknik

19

16/84

Datateknik

23

13/87

Elektroteknik

28

11/89

Kemiteknik

14

57/43

Maskinteknik

30

17/83

Skogs- och träteknik

18

28/72

Industriell systemekonomi

11

44/56

4

25/75

Teknisk fysik
Totalt

147

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Arbetet med självvärderingen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av
samtliga programansvariga lärare, studievägledare samt studenter. Gruppen
har letts av prefekterna för de institutioner där de tekniska utbildningarna har
sin hemvist. Självvärderingen är mycket omfångsrik och den stora volymen
gör den svåröverskådlig och svårtillgänglig. Trots omfattningen tillkom en
hel del kompletterande material under platsbesöket.
Organisation

De tekniskt inriktade utbildningsprogrammen har sin hemvist vid tre institutioner, nämligen institutionerna för Biovetenskaper och Processteknik (IBP),
Industriella produktionssystem (IPS) och Matematiska och systemtekniska
institutionen (MSI). Institutionerna består i sin tur av flera olika avdelningar.
Den organisatoriska kärnan i grundutbildningen består av de enskilda avdelningarna samt de programansvariga. De tre institutionerna utgör tillsammans
Ingenjörshögskolan (IHV), som bildades i oktober 2001. Ingenjörshögskolan
leds av Ingenjörsberedningen, vars ordförande är föreståndare för IHV. Fakultetens grundutbildningsnämnd har det totala ansvaret för utbildningen.
Beslut om utbildningsplaner fattas av styrelsen för den institution där programmet har sin hemvist. Denna roll bör den nyinrättade grundutbildningsnämnden ha. Knutet till Ingenjörshögskolan finns ett Advisory board.
Bedömargruppen ser tillkomsten av Ingenjörshögskolan som positiv. Det
är ett sätt att skapa mer enhetliga institutioner och avdelningar för samtliga
teknikutbildningar. För närvarande råder stora skillnader mellan både institutionerna och avdelningarna, till exempel vad gäller pedagogisk grundsyn
och möjligheter för studenterna till näringslivskontakter.
Det saknas lokal examensordning där krav för högskoleingenjörsexamen
ingår. Om en student uppfyller kraven både för högskoleingenjörsexamen och
teknologie kandidatexamen får studenten välja vilken benämning som skall
stå i examensbeviset eller om det skall anges att kraven för båda examina är
uppfyllda.
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För teknologie kandidatexamen krävs, utöver 60 poäng inom huvudämnet, 40 poäng inom det matematisk/tekniska/naturvetenskapliga området.
Utbildning

Samtliga program har kursinnehåll som motsvarar de krav som kan ställas på
högskoleingenjörsprogram.
Ledningen nämner devisen ”Teknik i sitt sammanhang” och menar därmed att utbildningen skall ta hänsyn till hela yrkesrollen och inte bara till
teknikinnehållet i utbildningen.
Även om utbildningarna ges av samma institution är det, såsom tidigare påpekats, svårt att finna någon gemensam pedagogisk grundsyn. Utformningen
av utbildningsplaner och kursplaner är inte alltid i överensstämmelse med
varandra och varierar från program till program. Enskilda kurser går inte att
identifiera. Somliga kursplaner är också gamla, och i något fall avviker kursens genomförande rätt kraftigt från kursplanen. Här behövs en översyn.
När det gäller projekt utförda i samverkan med företag är det stor skillnad
i omfattningen mellan de olika programmen. Cirka 25 procent av kurserna på
Maskinteknik- och Skogs- och träteknikprogrammen innehåller projektarbeten. Byggteknikprogrammet skiljer sig från dessa genom avsaknad av industrirelaterade projekt, vilket leder till dålig kontakt med näringslivet förutom de
näringslivskontakter som förstaårsstudenterna får genom fadderföretagen.
De flesta program har utrymme för valbara kurser, men på Byggteknikprogrammet måste kurser som är angivna i programmets utbildningsplan väljas
bort för att få plats med valbara kurser. Osäkerheten om vilka kurser som
kan väljas bort leder till att studenterna på Byggprogrammet inte läser några
valbara kurser.
Bygg- och Maskinteknikutbildningarna är solida utbildningar med bredd
och innehåll som motsvarar de krav som kan ställas på högskoleingenjörsutbildningar. De har dock mycket traditionella undervisnings- och examinationsformer. Studenter på Byggteknikprogrammet har möjlighet att
fortsätta på magisterutbildning och forskarutbildning inom området Träbyggnadskonst som tillhör avdelningen för skogs- och träteknik. Studenter
på maskinteknikprogrammen har möjlighet att fortsätta med magister- och
forskarutbildning i systemekonomi.
Utbildningarna förfogar över bra laborationsutrustning som ännu inte tagits i bruk efter inflyttningen i de nya lokalerna. Studenterna har därför inte
kunnat genomföra schemalagda laborationer, vilket är mycket olyckligt. På
Skogs- och träteknikprogrammet har problemet lösts genom att studenterna har
fått genomföra laborationer ute på företag. Det har blivit mycket uppskattat
och kommer delvis att finnas kvar även när de nya lokalerna står färdiga. På
Byggteknikprogrammet finns i princip inga laborationer eller praktiska inslag.
Här har de laborativa inslagen dragits ned på grund av den ekonomiska situationen.
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De flesta program har bristande forskningsanknytning, vilket också poängterades av flera av de studenter som bedömargruppen mötte. Skogs- och
träteknikprogrammet samt Kemiprogrammet utgör dock undantag. Inom skogoch träteknik finns åtta professorer knutna till ett forskningsområde, varav
tre inom träteknik, samt ett flertal doktorander. Studenterna upplever dock
inte att de får ta del av denna kompetens i grundutbildningen i nämnvärd
omfattning, vilket är en brist, särskilt med tanke på den ökade efterfrågan på
ingenjörer med goda kunskaper inom träbyggnation som uppstått. Här finns
stora möjligheter att profilera byggingenjörsutbildningen, och således dra till
sig flera studenter.
Kemiprogrammet har en bra avvägning mellan kemi och kemiteknik. En
ny inledande kurs i kemiteknik som skall ge studenterna kännedom om branschens grundbegrepp och förbereda ingenjörsrollen, startas detta läsår. Ansatsen är mycket lovvärd. Kopplingen till magisterutbildningen Miljö- och
Processteknik är föredömlig. Eftersom den har en nära koppling till en omfattande forskning inom området arbetar kemiteknikutbildningen i Växjö inom
en relativt smal nisch som ger universitetet en speciell profil i kemiteknik.
Detta är en fördel för utbildningens framtid i synnerhet som rekryteringen är
mycket låg (fem studenter hösten 2002).
På både byggteknik- och kemiprogrammen förekommer i sällsynta fall
examensarbeten på A-nivå. En utbildning omfattande 120 poäng bör nå så
långt att den kan avslutas med ett examensarbete på C-nivå.
Genom avtal kan studenterna på Elektroteknikprogrammet efter två år vid
Växjö universitet gå över till civilingenjörsutbildning vid Lunds tekniska högskola och då tillgodoräkna ett år av utbildningen vid IHV.
Universitetet har inrättat två 80-poängs teknikerutbildningar som passar bra in i Ingenjörshögskolans profil. Eftersom antagningskraven är olika
för tekniker- och högskoleingenjörsutbildningarna är bedömargruppen
dock tveksam till den samläsning som sker mellan de båda utbildningarna.
Det kan medföra att det blir svårt att på lång sikt upprätthålla nivån på
högskoleingenjörsutbildningarna. Dessutom finns det risk att utbildningarna
konkurrerar med varandra. Detsamma gäller den kandidatutbildning i byggnadskonst, som också har ett lägre antagningskrav. Effekten av den interna
konkurrensen och samläsningen med nya utbildningar, som inte håller kraven
för högskoleingenjörsexamen, är betänklig och rimmar dåligt med universitetets önskan om att konsolidera och marknadsföra en ingenjörshögskola. Växjö
universitet bör strategiskt noga överväga om man önskar denna utveckling.
Matematik

Universitetet har arbetat mycket med matematikens didaktik (Projekt vid
HGUR, Anders Tengstrand), men bedömargruppen anser att kunskaperna
inte utnyttjats fullt ut inom högskoleingenjörsutbildningarna. Innehållet i
kurserna är traditionellt med algebra, analys och linjär algebra. Enligt ett beslut i högskolestyrelsen finns det krav på 15 poäng matematik för att avlägga
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högskoleingenjörsexamen. Alla program har samma kursplaner för matematiken, men kurserna har enligt matematikläraren lite olika utformning beroende på i vilket program kursen ges.
Alla högskoleingenjörsutbildningar samläser matematiken första året och
ingen tillämpning sker. Detta leder till att många studenter i början av utbildningen har svårt att förstå vad matematiken skall användas till. Förståelsen
kommer först senare i utbildningen då de tycker att de har nytta av den matematik som de läser. Studenterna var nöjda med matematiklärarna.
Trots krav på matematik D för antagning till högskoleingenjörsprogrammen
har många studenter problem med förkunskaperna i matematik, och därför
har ett långsammare matematikspår skapats (dock inte för data- och elektronikstudenter). Det inleds med en repetitionskurs om 5 poäng som inte ingår
i högskoleingenjörsexamen. Undervisningen inleds med ett diagnostiskt prov
som hjälper studenten att välja rätt spår. Ungefär hälften av studenterna valde
det långsammare spåret. Av dem som följde det snabba spåret var 75 procent
godkända vid första matematiktentamen och 43 procent av dem som följde
den långsamma varianten. Bedömargruppen tycker att detta är ett lovvärt
försök att hantera studenternas allt sämre matematikkunskaper.
Studenter

Även om det skett en ökning av antalet antagna på teknikområdet under 2002
så är det en tillbakagång bland högskoleingenjörsutbildningarna med cirka 20
procent i förhållande till 2001.
Studenterna kommer till stor del från regionen. De är mycket nöjda med
närheten till lärare, lokaler och grupprum samt det faddersystem som nyligen införts på flera utbildningar, och de uttryckte önskemål om att det senare
skulle omfatta samtliga högskoleingenjörsprogram. Informationen till studenterna i olika utbildningsrelaterade frågor är bristande, bland annat då det
gäller examensordningen och internationaliseringsmöjligheterna. Ledningen
är medveten om bristerna och arbetar med förbättringar.
Både studenter och lärare påpekade problemet med de låga antagningssiffrorna inom programmen. Det gäller speciellt kemi- och teknisk fysik-programmen, men även elektroteknik- och datateknikprogrammen. Även det
låga antalet uttagna examina är ett problem då alltför många studenter slutar
sin utbildning för tidigt.
Studenterna är alltför lite involverade i frågor som rör planering av utbildning. Universitetet borde utnyttja den potential för utveckling som ligger i att
involvera studenterna aktivt i arbetet med planering
Lärare

Bristen på kvalificerade lärare är stor, framför allt inom Byggteknik- och
Maskinteknikprogrammen. De undervisande lärarna på dessa utbildningar
är uteslutande adjunkter eller inhyrda ingenjörer från industrin, ofta med
goda fackkunskaper men med otillräckliga teoretiska kunskaper.
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Bedömargruppen ser mycket allvarligt på detta problem och rekommenderar att ledningen vidtar åtgärder för att komma tillrätta med problemet.
Bland annat måste reella möjligheter till kompetensutveckling för fast anställda lärare skapas. För närvarande har adjunkter enligt avtal rätt till kompetensutveckling 10 procent av arbetstiden och lektorer 20 procent. Den reella
tiden för egen kompetensutveckling varierar dock kraftigt. Icke forskande lärare har svårt att få tid till egen kompetensutveckling eftersom de undervisar
en stor del av sin tid, medan lärarna på de avdelningar där forskning bedrivs
har goda möjligheter till kompetensutveckling genom att de kan delta aktivt
i forskningen.
Det finns inte några formella krav på att lärarna skall genomgå pedagogisk
utbildning, varken före eller under anställningen. Detta är en brist och ledningen bör införa krav på pedagogisk utbildning.
Bristen på lärare visade sig också i att en lärare var anställd 75 procent vid
Växjö universitet, 50 procent vid Högskolan i Jönköping samt 75 procent vid
KTH. Innebörden av detta är att den totala tjänsten omfattar 200 procent!
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Det saknas ett överordnat kvalitetssäkringssystem för verksamheten samt
kvalitetssäkringsrutiner på program- och kursnivå. Det gör det svårt både för
lärare och ledning att säkerställa om utbildningen håller rätt nivå, i synnerhet
eftersom benchmarking förekommer mycket sparsamt. Exempel på bristande
kvalitetssäkring är delar av den statistik som presenteras i självvärderingen.
Den är inte samstämmig och i vissa fall felaktig. Statistik som bland annat
anger resultat och antalet uttagna examina är ett av styrmedlen för att säkra
programmens kvalitet. Det är därför viktigt att statistikuppgifterna är av
sådan kvalitet att de kan skapa underlag för utvärdering.
De flesta utbildningsprogram har ett traditionellt kursutvärderingssystem
utan återkoppling. Enligt studenterna får de inte ta del av resultatet och förbättrande åtgärder vidtas inte. Byggteknikutbildningens kursvärderingar är
dock ett undantag. Där har ett nytt omfattande och formaliserat kursvärderingssystem införts. Det innebär att utvärdering sker regelbundet cirka tre
veckor efter kursstart samt före tentamen. Efter tentamen hålls ett kursråd
där två studenter ingår. Systemet har gjort det lättare att snabbt återkoppla
resultatet till studenterna och att rätta till eventuella brister. Modellen är bra
och bör införas på samtliga program. Även Kemiprogrammet har fungerande
kursvärderingar med mitterminsutvärderingar och tydliga åtgärder som vidtas vid behov.
Det finns intressanta ansatser till att arbeta med ingenjörsdidaktik, där
man bland annat studerat begreppsbildningens betydelse för problemlösningsförmågan inom fysikämnet. Detta arbete bör stimuleras och vidareutvecklas så att det kan skapa en bas för en levande pedagogisk diskussion
mellan lärarna på programmen.
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Samverkan

Samarbetet med näringslivet sker i första hand via studenternas examensarbeten. Genom externa undervisare stärks också kontakterna med det omgivande
samhället, men helhetsansvaret för centrala kurser måste ligga på lärare inom
högskolan.
Ytterligare ett sätt att stärka kontakterna mellan näringslivet och universitetet är det industrifadderprojekt som Ingenjörshögskolan har startat. Det
innebär att alla nya studenter får ett eget fadderföretag där de gör studiebesök
och genomför minst ett projekt per termin. Varje företag tar emot en till tre
studenter som får hjälp från skolan att hitta rätt företag. Detta sker med hjälp
av ett karriärsamtal där studenten får berätta om vad han/hon är intresserad
av och vilken sorts företag han/hon vill jobba i efter examen. Sedan matchas
företag och studenter så att så många som möjligt får sin önskan uppfylld.
Projektet är mycket uppskattat hos de förstaårsstudenter som bedömargruppen träffade, och många av de äldre studenterna ville också ha fadderföretag.
Det är viktigt att samtliga utbildningsprogram kan komma med i denna
verksamhet.
Instiftandet av ett Advisory board är ett bra initiativ för att förstärka näringslivssamverkan, men det är inte tillräckligt eftersom det mest verkar på
ledningsnivå. De formella näringslivskontakterna bör stärkas genom att inrätta aktiva branschråd eller liknande på programnivå.
Den samplanering som för närvarande sker med Kalmar högskola och som
inletts med överflyttning av biokemi till Kalmar är mycket lovvärd. Det är
troligt att ett samarbete inom teknik- och biovetenskapsområdena kommer
att stärka verksamheten på båda orterna. Konceptet kan säkert tjänstgöra
som förebild för många andra högskolor i landet med liknande problem.
Lärarkåren har stor internationell bredd, vilket ger bra kontaktnät utåt.
Studenterna har goda möjligheter att läsa utomlands, men i likhet med
andra högskolor med lokal rekrytering finns ingen stark drivkraft bland
studenterna att studera utomlands. Det är ytterst få utbytesstudenter inom
högskoleingenjörsutbildningen, men då det förekommer sker föreläsningar på
engelska, även om, enligt studenterna själva, kunskaperna i teknisk engelska
ofta inte är bra nog, varken hos lärare eller studenter.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram. Inom bygg- och maskinteknikprogrammen finns brist på lärare med rätt kompetens.
Rekommendationer

• Fastställ en lokal examensordning där även krav för högskoleingenjörsexamen ingår.
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• Se över och uppdatera utbildnings- och kursplaner.
• Förstärk Byggprogrammet särskilt vad beträffar praktiska inslag, projekt
och näringslivskontakter.
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Örebro universitet
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Högskoleingenjörsprogram/teknologie kandidatprogram, 120 poäng
Byggteknik
Byggingenjörsprogrammet
Datateknik
Dataingenjörsprogrammet
Elektroteknik
Elektronikingenjörsprogrammet
Maskinteknik
Maskiningenjörsprogrammet
Övriga
Automatiseringsingenjörsprogrammet
Teknologie magisterprogram, 40 poäng
Automatiseringsingenjör
Dataingenjör
Elektronikingenjör
Maskiningenjör
Inrättade huvudämnen för kandidat-/ magisterexamen, relevanta för utvärderingen
Automatiseringsteknik, Datateknik, Elektroteknik, Energisystemteknik
(kand.) samt Maskinteknik.
Helårsstudenter (HÅS) årskurs 1, år 2001
HÅS

Könsfördelning (kv/män, %)

Byggingenjörsprogrammet

30

26/74

Dataingenjörsprogrammet

77

10/90

Elektronikingörsprogrammet

43

26/74

Maskiningenjörsprogrammet

15

8/92

Automatiseringsingenjörsprogrammet

25

17/83

Totalt

190
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Självvärderingen är väl sammanställd och ger en bra bild av utbildningarna.
Självvärderingen har sammanställts med underlag från svaren i ett webbbaserat frågeformulär, utsänt till samtliga i personalen. Ett utkast av självvärderingen har sedan varit ute på remiss tre gånger till samtliga anställa.
Självvärderingen är väl förankrad bland personalen. Studenterna har dock
inte deltagit i processen.
Organisation

Institutionen för teknik ansvarar för alla ingenjörsutbildningar. Teknik utgör
endast tio procent av verksamheten vid Örebro universitet. Institutionen är
idag uppdelad i tre ämnesgrupper (avdelningar), dessa är: datateknik (D),
elektronik och automatiseringsteknik (EA) samt byggteknik och maskinteknik (BM). Ämnesgrupperna leds av varsin ämnesföreträdare som till sin hjälp
har en studierektor för respektive ämnesgrupp. Beslut om utbildningsplaner
tas i fakultetsnämnden. Programmen leds av en programansvarig utan ekonomiskt ansvar.
Ledningens målsättning att förstärka alla program genom forskningsanknytning ser bedömargruppen som positiv och nödvändig, eftersom universitetet planerar att ansöka om examensrätt för civilingenjörsutbildning.
Lärosätet ger både högskoleingenjörs- och teknologie kandidatexamen.
Teknologie kandidatexamen skiljer sig från högskoleingenjörsexamen
genom kravet på 20 poäng i andra tekniska eller naturvetenskapliga ämnen
(biämnen) än huvudämnet. Samtliga högskoleingenjörsprogram vid lärosätet är organiserade så att de också uppfyller de formella kraven för teknologie
kandidatexamen.
Utbildning

Bedömargruppen konstaterar att samtliga program uppfyller kriterierna på
tillräckligt innehåll av matematik, teknik och teknikstödjande ämnen för att
uppfylla av kraven för högskoleingenjörsexamen. Dock måste matematikinnehållet i Elektroingenjörs- och Dataingenjörsprogrammen ha den omfattning som teknikämnena kräver och tydliggöras bättre i programmen.
Efter utbildningens andra år kan studenterna välja att läsa ett sista år till
högskoleingenjörsexamen/kandidatexamen eller att läsa vidare två år till magisterexamen. Det finns goda exempel på pedagogiskt utvecklingsarbete. I
ämnesgruppen för elektronik och automatiseringsteknik hålls pedagogiska
cirklar där lärarna försöker hitta nya former för inlärning. På avdelningen
för datateknik har instruktionerna för installation av program omarbetats för
mer självständigt arbete.
Programansvariga på Automatiseringsingenjörsprogrammet driver en kurs
i samarbete med Luleå tekniska universitet, Blekinge tekniska högskola och
Mitthögskolan.
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Trots dessa goda exempel kan konstateras att undervisningsformerna inklusive pedagogiken behöver utvecklas. Undervisningen är fokuserad på
tentamina som tar mycket av studenternas tid. Projektarbetsformen bör få en
större andel av under visningstiden samt förstärkt betydelse för kunskapsinhämtningen. Generellt behöver också inslagen av skriftlig och muntlig framställning öka i början av programmen. En lärare i retorik har engagerats från
den humanistiska institutionen för att lära ut muntlig framställning.
Dataingenjörsprogrammet har av tradition den starkaste ställningen vid
institutionen, där en relativt stor forskningsverksamhet byggts upp, speciellt
mot autonoma sensorsystem och robotik, vilket gör att lärarna inom datateknik till stor del utgörs av professorer, lektorer och forskarstuderande. Trots den
goda tillgången på lärare med forskarkompetens finns det problem med att få
kompetenta lärare till alla programmerings- och databaskurser.
Inom Data- och Elektronikingenjörsprogrammen är, liksom inom övriga
program, endast 10 poäng matematik obligatoriskt. Därutöver ingår en del
matematik i tillämpningsämnena. De matematiska inslagen bör ses över så
att tillräckliga matematiska kunskaper för de elektrotekniska kurserna, till
exempel signalteori, säkerställs. Det bör även tydligt framgå inom vilka kurser matematiken lärs ut och tillämpas. Inom Dataingenjörsprogrammet bör
en kurs i diskret matematik och andra formella metoder ingå; kunskaper som
bör användas i de mer programvarutekniska kurserna.
Byggingenjörsprogrammet saknar helt en forskningsmiljö, vilket även inom
avdelningen uppfattas som en ”akilleshäl”. Långtgående planer finns på att
delfinansiera en adjungerad professur vid institutionen. En ny lektor med
professorskompetens väntas även bli anställd inom kort. Planer finns även för
att inrätta ett magisterprogram i samarbete med Mälardalens högskola och
Karlstads universitet
Undervisningen på Maskin - och Byggingenjörsprogrammen är relativt traditionell med tentamina som huvudsaklig examinationsform. Avdelningen
har dock ersatt en del tentamina med mer projekt och muntliga redovisningar.
Lärarnas uppfattning är att det är lättare att klara examinationen i en projektbaserad kurs än i en kurs med skriftlig examen.
Vid institutionen för teknik genomförs ett projekt, ”Könsbalans i teknikområdet”, och arbete pågår med att utveckla en kunskapsöversikt för att
utveckla förståelsen för genusperspektiv i teknik. Bedömargruppen ser detta
som ett mycket bra initiativ och vill betona vikten av att detta arbete fortgår.
Matematik

Matematikutbildningen sköts av institutionen för naturvetenskap. Undervisningen bedrivs av lärare med god pedagogisk förmåga. Tillämpningar av teknikämnena är dock få, speciellt inom Byggingenjörsprogrammet. Lärarna vid
Elektronik- och Automatiseringsingenjörsprogrammet deltar i arbetet med
kursplaner och försöker att lägga matematiken parallellt med teknikkurserna
för att på så sätt tillämpa matematiken på ett bättre sätt.
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Problem med bristande förkunskaper har hanterats med hjälp av stödundervisning i grupper. Studenterna känner sig dock enligt uppgift utpekade
och utnyttjar inte möjligheten till detta stöd. Att resurser läggs på stödåtgärder är bra, men formerna bör ses över för att attrahera studenterna.
Studenter

Förkunskapskraven för samtliga utbildningar är matematik D, fysik B samt
kemi A. Studenterna rekryteras från högskolans närområde; 90 procent uppskattas komma från ett område inom tio mils radie runt Örebro.
Med undantag för Bygg- och Maskiningenjörsprogrammen visar programmen vikande antagningssiffror 2002. Automatiserings- och Elektronikingenjörsprogrammen ligger storleksmässigt nära en kritisk gräns med endast cirka
20 nyregistrerade studenter per program 2002.
Studentaktiviteten är låg i beredande och beslutande organ och branschråd
där sådana finns. Institutionen bör i högre grad se studenterna som en potential för arbetet med utvecklingen av programmen.
Lärare

Institutionen har svårigheter att rekrytera disputerade lärare inom flera områden. Från i höstas har universitetet släppt kravet att inte anställa adjunkter.
Problemen med kompetensförsörjning kan delvis bero på att teknikområdet
inte har så stark ställning vid universitetet. Bedömargruppen anser att ledningen bör prioritera att förstärka kompetensen där miljöerna runt de tekniska ämnena är små. Detta gäller speciellt byggteknik som idag helt saknar
forskningsanknytning.
Kontakterna med andra lärosäten kan inom många program förbättras.
Maskinlärarna saknar helt externa nätverk, och bygglärarna har som enda
organiserade externa kontakt en årlig bygglärarträff med andra lärosäten.
Kontakterna är viktiga för att kunna jämföra sig med andra lärosäten och på
det sättet säkerställa kvaliteten på programmen. Kontakterna utåt är mycket
större inom Datateknik genom det stora antalet disputerade lärare.
Tid för kompetensutveckling skall enligt avtal uppgå till 20 procent av
anställningen. I praktiken utnyttjas det inte av alla då tid och pengar saknas.
Individuella insatser görs dock, till exempel har två adjunkter inom maskinämnet fått var sin termin innevarande läsår för kompetensutveckling. För
varje nyanställd adjunkt finns det reglerat att en kompetensutvecklingsplan
skall tas fram. En sådan plan bör utvecklas till att gälla samtliga anställda
lärarkategorier inom institutionen.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

För kursutvärderingar har ett tidigare system med skriftliga blanketter
övergetts. Systemet fungerade vid utdelning i samband med tentamina men
krävde alltför stora administrativa insatser, vilket har gjort att institutionerna
övergått till ett webbaserat system där resultaten sammanställs av studieväg-
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ledarna. Återkopplingen av resultatet till studenterna fungerar dock inte. Efter
det tredje året, i samband med examensarbetet, genomförs en programutvärdering inom ämnesgrupperna elektronik och automatiseringsteknik samt datateknik. Ingen formell uppföljning är gjord av examinerade studenter, vilket
lärosätet själv beskriver som en svaghet i självvärderingen. Kvittot på kvalitet
är allmänna uppfattningar som att ”ingenjörerna är eftertraktade” (Byggteknik) och ”man mäter målen mot företagens behov” (Maskinteknik).
Samverkan

På avdelningarna för bygg- och maskinteknik samt elektronik och automatiseringsteknik har nyligen en fadderverksamhet införts som innebär att två
studenter får ett företag som de har kontakt med under hela sin studietid. I
samarbete med företaget genomförs ett projektarbete på 5 poäng, vilket är
mycket uppskattat. Lärosätet har utan svårigheter lyckats med att rekrytera
företag som faddrar.
Endast Byggprogrammet har idag ett fungerande branschråd med flera
representanter från näringslivet i Örebroregionen. Studenternas representation i branschrådet är dock sporadisk. Övriga program saknar väl fungerande
branschråd. Representation av näringslivsrepresentanter i beslutande organ
saknas helt på institutionen.
Internationaliseringen är svagt utvecklad på Bygg- och Maskiningenjörsprogrammen. Engelsk litteratur förekommer där bara i någon enstaka kurs.
Det internationella utbytet bör förbättras, och det finns ett stort intresse för
detta från studenterna. Denna situation råder inte inom ämnesområdet för
elektronik och automatiseringsteknik där det finns utbytesstudenter. Programmen har där en del föreläsningar på engelska och huvuddelen av litteraturen är på engelska. Även inom ämnesområdet datateknik förekommer
föreläsningar på engelska och engelsk kurslitteratur.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Samtliga utvärderade utbildningar uppfyller examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Rekommendationer

• Se över matematiken till innehåll och omfattning på Data- och Elektroingenjörsprogrammen så att den ger bättre stöd för de elektrotekniska
och programvarutekniska kurserna.
• Stärk Bygg- och Maskinteknikprogrammen avseende såväl ämnesutveckling som pedagogisk förnyelse.
• Utveckla kontakterna utanför den egna institutionen på Bygg- och Maskinteknikprogrammen. Genomför benchmarking.
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Ingenjörsutbildning

Sveriges lantbruksuniversitet (Skara)
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Livsmedelsingenjörsprogrammet, 120 poäng
Antal helårsstudenter (HÅS) årskurs 1 år 2001 var 21 med fördelning 65 procent
kvinnor och 35 procent män.

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Självvärderingen har genomförts av programansvarige i samråd med programmets lärarkollegium. Studenterna var inte delaktiga i början av arbetet
men under slutet av processen engagerades flera studenter.
Organisation

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) erhöll examensrätt för ingenjörsexamen
1995 (regeringsbeslut). Utbildningen startade 1994 (efter en utredning initierad av AgroVäst) som 80-poängsutbildning (Co-op) och förlängdes sedan
till 120 poäng.
För verksamheten i Skara ansvarar en ställföreträdande rektor. Livsmedelsingenjörsprogrammet tillhör Institutionen för livsmedelsvetenskap (LMV),
som finns i Uppsala med en del förlagd till Skara. Institutionens utbildningsnämnd utarbetar och sammanställer kursplanerna, som sedan beslutas av
fakultetsnämnden. För livsmedelsprogrammen finns en programnämnd,
underställd fakulteten för Jordbruk, Landskapsplanering och Trädgårdsbruk
(JLT-fakulteten), som beslutar om utbildningsplaner. För Livsmedelsingenjörsprogrammet finns dessutom en särskild styrgrupp som träffas regelbundet
för att diskutera strategiska frågor. I gruppen ingår förutom programföreträdare också studenter och externa företrädare. För större programstrukturändringar beslutar SLU:s styrelse.
Den programansvarige har tillsammans med lärarna i Skara stort inflytande över programmets utformning.
Utbildning

Livsmedelsingenjörsprogrammet kan anses inta en särställning bland ingenjörsprogrammen. Utformningen av programmet har skett mer utifrån en
noggrann inventering av industrins behov av kompetens än utifrån högskoleförordningens krav på en ingenjörsutbildning.
Utbildningen kan i stort anses som väl utformad och genomförd utifrån de
mål/krav som ställts upp av avnämarna. Kurserna och industriprojekten är

185

mycket industrirelevanta. Dock kan utbildningen inte anses uppfylla kraven
för en ingenjörsexamen enligt de regler som finns i högskolelag och högskoleförordning. Bedömningen har gjorts på följande grunder:
• Utbildningen är bred med få kurser inom matematik/naturvetenskap och
inom den tekniska profilen, och med relativt stor andel ingenjörsstödjande kurser.
• Alla kurser ligger på A-nivå.
• Forskningsanknytning och djup saknas helt.
• Användningen av PBL och projektundervisning nära industrin ger studenterna färdigheter i att arbeta självständigt, att leda projektarbete och
kunskaper om livsmedelsindustrin. Avsaknaden av djupare ämneskunskaper leder emellertid till stora begränsningar i yrkesutövningen samt till
vidareutbildning efter avslutade studier.
• Avsaknaden av ett avslutande examensarbete med moment där teori och
praktik från fördjupningskurser tillämpas medför att utbildningen inte är
jämförbar med övriga ingenjörsutbildningar.
I en intern utredning om hur programmet skall kvalitetssäkras (Bilaga 3 till
självvärderingen) finns förslag till åtgärder, som bland annat innefattar förtydligande av programmets mål. Bedömargruppen instämmer i de förslag
som där lyfts fram. Målen har brutits utifrån ett övergripande SLU-perspektiv och då resulterat i visionen att bli ”ett av Sveriges mest eftertraktade och
industrinära högskoleprogram” med mål uttryckta i sökandetryck, genomströmning med mera. Målen i högskoleförordningen för ingenjörsutbildningen tycks spela en underordnad roll. Mer levande tycks de egna tillagda
målen vara. Ingenjören skall direkt efter examen vara kompetent att utveckla
och nyttja känd/ny teknik inom området. Målet med att utbilda livsmedelsingenjörer måste också vara att tillföra och höja kompetensen hos producerande
livsmedelsföretag. Därför måste de studerande under sin utbildning få med
sig både teoretisk kunskap och orientering om pågående forskning, vilket inte
sker idag.
Programmet är brett utan fördjupning, samt svagt vad det gäller grundläggande naturvetenskapliga ämnen (8 poäng) och matematik (6 poäng). Det
utgör ingen bas för påbyggnad till fortsatta akademiska studier. Inom matematik och kemi fick en del av kurserna ägnas åt att repetera gymnasiekurser
på bekostnad av högre kunskaper. Säkerställandet av kunskaperna i kemi
och livsmedelsämnena är inte tydligt då i princip alla kurserna kan tenteras
muntligt i grupp enligt studiehandboken. Enligt utbildningsledningen förekommer detta dock inte och kursplanerna kommer att revideras.
Alla kurser är klassade som A-nivåkurser. Vid samtalen med lärarna framkom att en viss diskussion om nivåerna förekommer, men hittills utan några
märkbara ändringar. Genom att använda PBL-metodik ges alla en chans att
arbeta utifrån sin egen kunskapsnivå och referensram mot kursens mål, men
säkerställandet av dessa mål är otydliga och svarar inte mot kravet för ingenjörsexamen.
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Uppdelningen i obligatoriska och orienterande kunskapsblock är otydlig. I
verkligheten definieras och styrs kurserna utifrån de PM som studenterna lämnar in individuellt efter varje fallproblemställning och som sedan läraren eller
tutorn skriver samman till en sammanfattande PM som i sin tur utgör tentamensunderlaget inför tentamen. Tentamen kan vara skriftlig eller muntlig.
För informationssökningen används till stor del Internet men också artiklar
från olika databaser, resurspersoner och läroböcker. Användning av Internet
ställer stora krav på källanalys, varigenom forskningsnära kunskap inte nås.
PBL-metodiken har många fördelar genom att den stöttar studenterna i dess
växande, lär dem att söka kunskap och att tänka själva. Dock, när studenterna saknar djup i sin utbildning är det svårt för dem att sålla bort den information som är felaktig och att ta tillvara relevant information. Utbildningen
bör istället innehålla olika slag av inlärning för att öka kunskapsdjupet.
De tre industriprojekten om totalt 40 poäng verkar vara valda så att projekten skall resultera i säkrare produktion, bättre utbyte eller bättre kvalitet.
Detta behöver inte vara fel, men det är inte tydligt vilka moment och kurser
som projektet skall ge fördjupade kunskaper i förutom det första industriprojektet som sedan ett år tillbaka är en tillämpning av matematisk statistik.
Projekten redovisas av samtliga genom en skriven rapport och muntlig redovisning. Inget av projektarbetena rubriceras som examensarbete, men arbetet
i årskurs tre görs mer självständigt än de övriga. Kompetensen hos handledarna på företagen varierar. Den programansvarige är examinator.
De projektrapporter som bedömargruppen tagit del av är av mycket beskrivande karaktär. Teoriavsnitten är korta och förekommande litteraturhänvisningar är alla till textböcker och inte till vetenskapliga artiklar.
Utbildningen saknar egna laborationsresurser, delvis på grund av ombyggnad. Ett mindre antal laborationer utförs istället vid institutionen i Uppsala
och på Institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK) eller vid motsvarande
institution vid Lunds universitet.
Utbildningen har mycket hög genomströmning och examinationsgraden
anges till 85 procent. En förklaring som gavs till detta var att studenterna blir
sporrade av projektarbete och att de får bättre lön om de tar ut sin examen.
Forskningsanknytningen varierar mellan olika kurser men är mestadels
mycket svag. Den forskning studenterna kommer i kontakt med delges i vissa
fall i form av tidskrifter och rapporter från forskarutbildade lärare på högskolan.
Trots att utbildningen inte motsvarar kraven för ingenjörsutbildning är
slutsatsen att industrins kompetensstruktur inom branschen är sådan att
behov av detta slag av utbildning finns och att den i stort sett är väl genomförd.
Matematik

Av programmets 6 poäng matematik utgörs hälften av statistik. Exempel
hämtas från livsmedelsområdet. Undervisningen i matematik håller på att
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förändras till mer PBL-undervisning. Två till fyra studenter (av cirka 20 i första årskursen) klarar inte matematiken och erbjuds därför särskilt stöd.
Studenter

Sedan 1998 har programmet 30 nybörjarplatser, men antalet registrerade studenter har sedan dess varit drygt 20. Stor vikt läggs nu vid rekryteringsinsatser
tillsammans med industrin. För att förbättra rekryteringspotentialen har ett
tekniskt basår startats tillsammans med komvux.
För närvarande finns inte några övergångsmöjligheter till andra studier för
studenterna på Livsmedelsprogrammet, vilket i sig är en brist. Det finns dock
planer på att utvidga med en bred magisterutbildning inom design i samarbete med Högskolan i Skövde. Försök har gjorts att låta livsmedelsingenjörer
fortsätta på Livsmedelsagronomprogrammet, men då måste de starta om på
nytt, i årskurs ett.
Studenterna tycker att de får gehör för sina synpunkter. De är representerade i de formella organen, men eftersom dessa finns i Uppsala blir avståndet
stort. För att på hemmaplan diskutera och rätta till problem som uppstår har
studenterna tagit ett vällovligt initiativ till att ordna klassvisa veckomöten,
ibland med läraren ”inbjuden”.
Tillsammans med andra SLU-utbildningar i Skara bildar studenterna på
Livsmedelsprogrammet en aktiv studentkår.
Lärare

Fyra (tre doktorer och en licentiat) av de sex fast anställda lärarna är forskarutbildade, men forskningsaktiviteten är mycket låg. Två av lärarna svarar för
industrikontakterna för den industriförlagda utbildningen och besöker studenterna på företaget.
Samtliga lärare som tjänstgör på minst 50 procent har genomgått SLU:s
pedagogiska grundkurs. Två av programmets lärare har fått dela på SLU:s
pedagogiska pris för 2002.
Lärarnas tillgänglighet är enligt studenterna mycket stor. Inom några områden där SLU inte har egen kompetens (i 9 av 21 kurser) används konsulter.
Enligt studenterna fungerar dessa bra i undervisningen. Mest populära är de
som kommer från industrin eftersom många studenter uppskattar näringslivsanknytning.
Enligt lärarna finns det möjlighet att delta i kurser och konferenser, men i
praktiken finns ingen tid för detta. Bedömargruppen menar att det borde finnas tid för kompetensutveckling. Ledningen behöver se över detta problem.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

En berömvärd programutvärdering genomfördes 1999 innefattande en skriftlig enkät till dels färdiga livsmedelsingenjörer (33 personer), dels till deras
närmaste företagschefer (21 personer). Enkäten fick hög svarsfrekvens. Det är
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intressant att se att det i vissa frågor finns olika uppfattningar mellan de båda
grupperna. Ett exempel är frågan om vilken roll livsmedelsingenjören har
– företagaren sätter specialistrollen betydligt högre än vad ingenjören gör.
Åtgärder på grund av utvärderingen har vidtagits främst på kursnivå,
bland annat har projektarbetet i årskurs ett arbetats om och innefattar nu mer
statistik än tidigare.
Kursutvärderingar genomförs och återkoppling sker på olika sätt. Rutiner
tycks vara väl upparbetade för genomförandet av projektarbetena. En enkät
utdelas till studenterna efter varje projektkurs. Enkätsvaren har lett till förändringar i projekten, bland annat har projekten i årskurs ett förkortats något
och används för tillämpade studier i statistik.
Samverkan med det omgivande samhället

Näringslivsanknytningen med goda och många upparbetade kontakter är
utbildningens starkaste sida. Programmet utmärker sig genom att ha många
kontakter med livsmedelsindustrier i så gott som hela landet. De projekt som
studenterna utför sker uteslutande inom industrin. Cirka 350 olika projekt har
genomförts vid cirka 200 företag. Genom de många kontakterna med företag
har man lyckats att fånga upp industrins kunskapsbehov på ett föredömligt
sätt.
Det internationella utbytet är obefintligt och studenterna kan inte söka
ERASMUS/SOKRATES-medel eftersom utbildningen räknas som grundläggande. Däremot kan de söka Leonardostipendium. Blockundervisningen
ses som försvårande för internationellt utbyte eftersom det är svårt att hitta
motsvarighet till den i andra länder. Enligt prefekten tillåter inte ekonomin
att kurser hålls på engelska, däremot förekommer viss litteratur på engelska.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Livsmedelsingenjörsprogrammet uppfyller inte examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Rekommendationer – att vidta för att programmet skall kunna anses vara
ett ingenjörsprogram

• Tydliggör målen med utbildningen, fokusera den på några områden med
fördjupningskurser på B- och C-nivå.
• Öka andelen matematik och grundläggande naturvetenskap.
• Arbeta igenom kurserna och se över nivågrupperingen av kurserna.
• Omforma det sista industriprojektet till ett examensarbete.
• Komplettera PBL-undervisningen med annan form av inlärning för att
öka kunskapsdjupet.
• Öka forskningsanknytningen av utbildningen.
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Sveriges lantbruksuniversitet
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Skogsingenjörsprogrammet, 120 poäng
Antal helårsstudenter (HÅS) årskurs 1 2000/2001 var 37 med fördelning 8 procent kvinnor och 92 procent män.

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Självvärderingsarbetet försenades avsevärt och förelåg inte förrän en vecka
före bedömargruppens besök. Den var å andra sidan då mycket aktuell och
föreföll välförankrad bland lärare och studenter.
Organisation

Verksamheten vid Sveriges lantbruksuniversitet, (SLU) Skinnskatteberg,
utgör en institution inom skogsfakulteten vid SLU. Studenter som går SLU:
s skogsingenjörsprogram studerar vid Skogsmästarskolan under de två första
läsåren och vid andra institutioner inom SLU under det tredje läsåret. Ingenjörsprogrammet har en skoglig inriktning. Programmets utbildningsplan och
mål utnyttjas också för utbildningen vid Gammelkroppa skogsskola. Utöver ingenjörsprogrammet finns kortare kurser i olika skogsbrukssinriktade
ämnen.
Ingenjörsutbildningen startade 1996 och stammar ur utbildningarna skogsteknikerexamen (80 poäng) med påbyggnadsutbildningen skogsmästarexamen (40 poäng).
Ingenjörsutbildningen vid SLU regleras av förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet. Omfattning och mål har samma innebörd som de som gäller högskoleingenjörsexamen. Denna utbildning kan därför bedömas med
samma utgångspunkt som de andra högskoleingenjörsutbildningarna.
Ledningen av programmet har i hög grad delegerats till institutionen, och
alla frågor undantaget finansiering beslutas av en programnämnd. Denna
består av lärare från institutionen, från SLU Ultuna och från SLU Umeå,
näringslivsrepresentanter samt studenter.
Ledningen i Skinnskatteberg uppfattades av bedömargruppen som något
svag, vilket kan bero på att en stor del av ledningens energi går åt att hantera
förhållandet till SLU som helhet och det omfattande administrativa arbete
som kopplingen mot universitetet och fakulteten kräver. Exempelvis sade man
sig sakna inflytande över programmets sista år då studenterna läser valbara
kurser vid andra institutioner än vid SLU.
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Utbildning

Programmet är innehållsmässigt relevant och väl förankrat bland potentiella
arbetsgivare. Om man med ingenjörsmässighet avser förmåga att praktiskt
gripa sig an vanligt förekommande driftsproblem är det bedömargruppens
mening att detta uppnås inom den utvärderade utbildningen. Det är sannolikt att de allra flesta studenterna lyckas nå utbildningens mål, att efter
fullgjord utbildning kunna tjänstgöra i arbetsledande befattningar på mellannivå i det producerande skogsbruket. Men då studenterna endast läser 3
poäng matematik utöver gymnasiets B-nivå och det saknas behörighetskrav
och kurser i fysik och kemi, motsvarar inte programmet kraven för en ingenjörsutbildning. Programmet skulle eventuellt kunna omformas och leda till
kandidatexamen, kompletterad den gamla beteckningen ”skogsmästare”.
Utbildningarna vid SLU och vid Gammelkroppa skogsskola har samma
utbildningsplan men skiljer sig något åt i vissa delar, särskilt vad gäller studiernas uppläggning och pedagogik. Skogsingenjörsprogrammet kan delas
upp i två huvudsakliga delar: de första två åren (80 poäng), som läses vid
Skogsmästarskolan, och det tredje året, som består av valbara kurser i SLU:s
utbud i Umeå, Ultuna och Alnarp samt ett examensarbete, 10 poäng. Enligt
utbildningsmålen skall studenten efter fullgjord utbildning kunna tjänstgöra
i arbetsledande befattningar på mellannivå i det producerande skogsbruket.
Förkunskapskraven i naturvetenskapliga ämnen är betydligt lägre än på
andra ingenjörsutbildningar. Å andra sidan krävs att studenterna genomgått
naturbruksgymnasium med skoglig inriktning eller på annat sätt tillgodogjort sig motsvarande kunskaper. I matematik krävs förkunskaper motsvarande kurs B på gymnasiet.
De två första åren läses en baskurs där matematik ingår, 40 poäng i skogsbruk, produktion och miljö samt kurser i ekologi, ekonomi och ledarskap.
Under de två första åren läser studenterna matematik motsvarande gymnasiets C-nivå. Dessutom läser de kurser på högskolenivå i statistik. De uppnådda kunskaperna i matematik och statistik tillämpas senare i programmets
skogligt inriktade kurser. Några breddande ingenjörsämnen såsom fysik eller
kemi förekommer inte inom ramen för programmet.
Spridningen i examensarbetenas kvalitet är idag alltför stor, kanske på
grund av att de genomförs under tredje året när studenterna är utspridda på
olika lärosäten. Möjligheterna till effektiv handledning och kontrollstationer
är då begränsade. Åtgärder bör sättas in för att överbrygga detta. Genom krav
på individuella examensarbeten på C-nivå kan den självständiga förmågan
bättre urskiljas.
En större betoning av ett kritiskt förhållningssätt till kunskap och större
ansträngningar att skapa möjligheter till vidareutbildning efter programmet
behövs. Detta skulle även kunna öppna arbetsmarknaden för skogsingenjörer
vid universitet och forskningsinstitut.
Skogsingenjörsutbildningarna kan idag upplevas som en återvändsgränd.
Därför är det viktigt att de regler som finns för vidareutbildning efter pro-
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grammet och möjligheten till tillgodoräknande av kurser från programmet
vid övergång till högre skogsutbildningar tydliggörs.
Studenterna

Skogsingenjörsprogrammet har fyllt sina 45 platser med undantag för åren
2000 och 2001 då 37 respektive 31 studenter påbörjade programmet. Vid antagningen 2002 var omkring en fjärdedel av de antagna kvinnor. Studenterna
visade vid bedömargruppens besök en stor vilja och engagemang att ta ansvar
för att säkra kvalitet och innehåll i sina utbildningar. Bedömargruppen är
imponerad av studenternas engagemang och energi.
Många av studenterna har flera års yrkeserfarenhet bakom sig, ofta skogsarbete. Detta är en uppenbar tillgång, som dels utnyttjas aktivt i utbildningen,
dels gör skogsingenjörerna eftertraktade på arbetsmarknaden. Studenterna i
Skinnskatteberg gav intryck av att under sin studietid mogna i synen på kunskap och lärande.
För att öka andelen kvinnliga studenter har skogsmästarskolan startat samarbete med ett naturbruksgymnasium. Kvinnliga studenter som antas dit ges
sedan förtur till skogsingejörsprogrammet i Skinnskatteberg. Härigenom har
både antalet studenter och andelen kvinnor ökat. Detta är ett mycket gott
initiativ, även om det kan innebära potentiella problem att ge vissa grupper
förtur till utbildning. Projektet utvärderas kontinuerligt.
Lärare

En svaghet är att lärarna, trots att ekonomiska resurser delvis finns, inte har
tillräcklig tid för egen kompetensutveckling. Detta får inte fortgå om utbildningskvaliteten skall kunna upprätthållas och goda lärare skall kunna
rekryteras.
Lärargruppen i Skinnskatteberg gav uttryck för oro över den framtida utvecklingen och farhågor rörande förmågan att upprätthålla en fullgod kompetens. Det direkta engagemanget från programnämnden var svagt.
Kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling

Kvalitetsarbetet vid institutionen i Skinnskatteberg är inte tillräckligt tydligt.
De lokala mål som satts upp för programmet är inte mätbara och följs heller
inte upp på något systematiskt sätt. Det föreföll också finnas brister i förankringen av de lokala målen bland viktiga grupper inom programmet.
Studenterna engageras i kvalitetsarbetet genom informella möten men
också i formella processer med kurs- och programvärderingar. Processerna är
seriösa och trovärdiga och ger påtagliga resultat.
Samverkan

Genom den skogliga yrkeserfarenhet som fordras för examen får studenterna
god kontakt med företag inom branschen. Dessutom genomförs omkring 90
procent av alla examensarbeten på skogliga företag eller organisationer.
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Genom att näringslivet finns representerat i programnämnden finns god formell kontakt med näringslivet.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Den utvärderade utbildningen uppfyller inte examenskraven, enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Skogsingenjörsprogrammet uppfyller inte kraven vad gäller omfattning av
matematik och naturvetenskapliga ämnen.
Rekommendationer

• Stärk utbildningens innehåll av matematik och naturvetenskapliga
ämnen så att den upp mot kraven för ingenjörsutbildning eller ge utbildningen en annan examensbenämning, som motsvarar den kunskapsnivå
som uppnås inom programmet.
• Programnämnden bör få större inflytande även på det sista årets kurser
på programmet.
• Inför kvalitetssäkring av examensarbeten.
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Stiftelsen Värmlands och Örebro läns
skogsskola för Gammelkroppa skogsskola
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Skogsingenjörsprogrammet, 120 poäng
Antal helårsstudenter (HÅS) årskurs 1 år 2001 var 18 med fördelning 0 procent
kvinnor och 100 procent män.

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Självvärderingen är välskriven och väl förankrad hos lärare, styrelse och studenter.
Organisation

Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola för Gammelkroppa skogsskola har bedrivit skoglig utbildning sedan 1860. Från 1970 utbildades här
skogstekniker (80 poäng), som 1997 ersattes av Skogsingenjörsprogrammet
(120 poäng) då lärosätet fick rätt att utfärda ingenjörsexamen.
Ingenjörsutbildningen vid Gammelkroppa skogsskola regleras av samma
förordning som gäller för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Programmet
har en skoglig inriktning och använder samma utbildningsplan och mål som
SLU.
Gammelkroppa skogsskola leds av en styrelse som består av representanter
för stiftarna (skogsindustrin, kommunen samt landstingen i Örebro och
Värmland), en representant från SLU, som också är ledamot i den skogliga
fakultetens styrelse på SLU, samt rektor.
För Skogsingenjörsprogrammet vid SLU finns ett programråd, i vilket
Gammelkroppas rektor ingår samt en studentrepresentant från Skinnskatteberg. Denna organisation innebär att studenterna vid Gammelkroppa inte
är representerade i formella organ som beslutar om utbildnings- och kursplaner.
SLU har ett formellt tillsynsansvar för kvaliteten i Gammelkroppas skogsskolas utbildning. Det finns ett samarbete om utformningen av utbildningsplanen med SLU i Skinnskatteberg. Detaljer i utbildningens utformning
skiljer sig dock avsevärt åt mellan de olika lärosätena.
Förutom skogsingenjörsprogrammet bedrivs vid Gammelkroppa fortbildning och uppdragsutbildning för skogsnäringen. En teamledare ansvarar
under rektor för ingenjörsprogrammet.
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Arbetet på Gammelkroppa skogsskola präglas av småskaligheten och den
mycket nära kontakten mellan alla grupper vid högskolan. Även om studenterna genom informella kontakter kan framföra sina synpunkter, vilket naturligtvis är en fördel, skall de också vara representerade i formella organ.
För Gammelkroppa skogsskola utgör avståndet till andra högskolor ett avsevärt hinder. Därvidlag är det uppseendeväckande att högskolan har dåliga
IT-kommunikationer. Avsaknaden av en ändamålsenlig lösning av IT-behovet utgör ett reellt hinder för ett modernt utnyttjande av kunskap via exempelvis Internet.
Avståndet till andra högskolor gör också att studenterna vid högskolan,
under de två första åren, får ett mycket begränsat utbyte med andra studenter
som läser andra ämnen, en viktig komponent i högskolestudier. Detta skulle
kunna motverkas genom samverkan med andra högskoleorter, kanske framför
allt Bergsskolan i Filipstad (del av Högskolan Dalarna) och en orientering mot
Karlstads universitet där även skogligt relevanta utbildningsprogram finns
etablerade.
Utbildning

Programmet är innehållsmässigt relevant och väl förankrat bland potentiella
arbetsgivare. Om man med ingenjörsmässighet avser förmåga att praktiskt
gripa sig an vanligt förekommande driftsproblem är det bedömargruppens
mening att detta uppnås inom den utvärderade utbildningen. Men då studenterna endast läser 3 poäng matematik utöver gymnasiets B-nivå, och det
saknas behörighetskrav och kurser i fysik och kemi, motsvarar inte programmet kraven för en ingenjörsutbildning. Programmet kan dock omformas och
leda till skogsteknikerexamen.
Skogsingenjörsprogrammet kan delas upp i två huvudsakliga delar, de första
två åren (80 poäng), som läses vid Gammelkroppa skogsskola, och det tredje
året, som består av valbara kurser i SLU:s utbud i Umeå, Ultuna, Alnarp eller
Skinnskatteberg samt ett examensarbete, 10 poäng. Enligt utbildningsmålen
skall studenten efter fullgjord utbildning kunna tjänstgöra i arbetsledande
befattningar på mellannivå i det producerande skogsbruket.
Förkunskapskraven inom enskilda ämnen är betydligt lägre än på andra
ingenjörsutbildningar. Å andra sidan krävs att studenterna genomgått naturbruksgymnasium eller på annat sätt tillgodogjort sig motsvarande kunskaper.
I matematik krävs som förkunskaper matematik B från gymnasiet.
De två första åren läses en baskurs där matematik ingår med 3 poäng, 40
poäng i skogsbruk, produktion och miljö samt kurser i ekologi, ekonomi och
ledarskap. Under de två första åren läser studenterna matematik motsvarande
gymnasiets C-nivå. Dessutom läser de kurser på högskolenivå i statistik. De
uppnådda kunskaperna i matematik och statistik tillämpas senare i programmets skogligt inriktade kurser. Några breddande ingenjörsämnen såsom fysik
eller kemi förekommer inte inom ramen för programmet.
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Gammelkroppa skogsskola gör stora ansträngningar för att ge studenterna
praktik inom ramen för kursen i huvudämnet. Studenterna får praktikplatser
där de ofta senare också kan bli anställda.
Spridningen i examensarbetenas kvalitet är idag alltför stor, kanske på
grund av att de genomförs under tredje året när studenterna är utspridda på
olika lärosäten. Möjligheterna till effektiv handledning och kontrollstationer
är då begränsade. Åtgärder bör sättas in för att överbrygga detta. Genom krav
på individuella examensarbeten på C-nivå kan den självständiga förmågan
bättre urskiljas.
Utbildningarna vid Gammelkroppa skogsskola och vid SLU skiljer sig åt
särskilt vad gäller studiernas uppläggning och pedagogik. Vid Gammelkroppa bedrivs ingen forskning, men studenterna kan få en viss forskningsanknytning av studierna det tredje året.
Arbetsmarknaden för skogsingenjörer har emellertid minskat till följd
av att flertalet skogsbolag numera mestadels nyrekryterar akademiker med
längre utbildning. Arbetsmarknaden skulle minska ännu mer om denna policy sprider sig till skogsägareföreningar och skogsvårdsorganisationen som är
skogsingenjörernas primära arbetsmarknad.
Skogsingenjörsprogrammet både vid SLU och vid Gammelkroppa har en
låg beredskap inför dessa förändringar. Därför behövs en större betoning av
ett kritiskt förhållningssätt till kunskap och större ansträngningar att skapa
möjligheter till vidareutbildning efter programmet. Detta skulle även kunna
öppna arbetsmarknaden för skogsingenjörer vid universitet och forskningsinstitut.
Skogsingenjörsutbildningarna kan idag upplevas som en återvändsgränd.
Därför är det viktigt att reglerna för vidareutbildning efter programmet och
möjligheten till tillgodoräknande av kurser från programmet vid övergång till
högre skogsutbildningar tydliggörs.
Studenterna

Till Gammelkroppa skogsskola antas 18 studenter vartannat år. Studenterna
bor på skolans område i internat med helpension, vilket präglar stämningen.
De kommer från en stor del av Sverige även om en betydande andel har sitt
ursprung i Värmland och länen däromkring. Endast en av studenterna är
kvinna. Många av studenterna har flera års yrkeserfarenhet bakom sig, ofta
skogsarbete. Detta är en uppenbar tillgång, som dels utnyttjas aktivt i utbildningen, dels gör skogsingenjörerna eftertraktade på arbetsmarknaden.
Studenterna utgör täta kamratgrupper som stödjer inlärning och utveckling av social kompetens och ansvarstagande. De är stolta över sin utbildning,
över sina resultat och har en berättigad tillförsikt inför sina möjligheter att
kunna etablera sig och göra nytta inom de arbetspositioner de identifierat på
arbetsmarknaden. En bidragande orsak är säkert att studenterna får en omfattande träning i redovisning samt kan öva in färdigheter som sedan prövas
praktiskt.
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Lärarna

En svaghet är att lärarna, trots att ekonomiska resurser delvis finns, inte har
tillräcklig tid för egen kompetensutveckling. Detta måste åtgärdas om utbildningskvaliteten skall kunna upprätthållas och goda lärare skall kunna
rekryteras.
Lärarna verkar trots en hög arbetsbelastning stolta och engagerade i sitt
arbete. Det låga antalet lärare innebär en extrem känslighet och stort personberoende. Isoleringen medför en risk för utarmning av miljön.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Engagemanget och aktiviteten från ledningen i verksamhetsutveckling och
kvalitetsarbete uppfattades som mycket hög och proaktiv. Lärarkaderns (och
studenternas) insyn, påverkansmöjligheter och förankring i detta arbete är
mycket god.
Ett gott kvalitetsarbete bedrivs, som är målinriktat, uthålligt och omfattande. Utbildningen är ansluten till kvalitetsledningssystemet Utmärkelsen
svensk kvalitet och genomför även projekt (”Målstyrda studenter”) för att
utveckla personligheten hos de studerande.
För att motverka den stora kvalitetsspridningen på examensarbetena är
det viktigt att lärosätet inför ett kvalitetssäkringssystem som garanterar en
jämnare nivå.
Samverkan

För Gammelkroppa skogsskola är näringslivskontakterna ett profilområde
och en styrka. Studenterna har en lång och enligt dem själva mycket givande
praktikperiod. Högskolan hjälper studenterna att finna praktikplatser och
även i viss mån arbetsplatser.
Högskolan har ett nära samarbete med skogsföretag som har en viktig roll
i styrelsen och ledningen av programmet.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Den utvärderade utbildningen uppfyller inte examenskraven enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Skogsingenjörsprogrammet uppfyller inte kraven vad gäller omfattning av
matematik och naturvetenskapliga ämnen.
Rekommendationer

• Stärk utbildningens innehåll av matematik och naturvetenskapliga
ämnen så att den svarar upp mot kraven för ingenjörsutbildning eller ge
utbildningen en annan examensbenämning, som motsvarar den kunskapsnivå som uppnås inom programmet.
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• SLU:s programnämnd och Gammelkroppas skogsskola styrelse bör få
större inflytande även på det sista årets kurser på programmet.
• Inför kvalitetssäkring av examensarbeten.
• Säkerställ studentrepresentation i beredande och beslutande organ.
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Brandingenjörsutbildning

Lunds universitet/
Lunds tekniska högskola
Basfakta

Program som ingår i utvärderingen
Brandingenjörsprogrammet, 140 poäng
Antal helårsstudenter (HÅS) årskurs 1 år 2001 var 57 med fördelning 20 procent
kvinnor och 80 procent män.

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Självvärderingen är heltäckande och ger en god bild av utbildningen.
Den är framtagen av ledningen för utbildningsnämnden för brandingenjörsutbildningen. Under arbetets gång har samtliga lärare och studenter på
programmet givits möjlighet att inkomma med synpunkter. Slutrapporten har
behandlats i utbildningsnämnden. Studenterna har utformat och sammanställt den enkät som finns redovisad i självärderingen.
En omarbetning av programmets utbildningsplan genomfördes 2000.
Självvärderingen avser dock den tidigare utbildningsplanen 1999/2000.
Organisation

Fakultetsområdet teknik vid Lunds tekniska högskola (LTH) svarar för samtliga ingenjörsutbildningar vid Lunds universitet. Under LTH:s styrelse finns
ett antal utbildningsnämnder med ansvar för planering och uppföljning av
utbildningsprogrammen. Det finns en särskild utbildningsnämnd för Brandingenjörsutbildningen.
Utbildningen, som är unik i Sverige, omfattar 140 poäng och regleras av
särskilda mål i högskoleförordningen.
Den lokala utbildningsplanens mål skiljer sig i väsentliga delar från de mål
som anges i högskoleförordningen (HF). I den lokala utbildningsplanen har
krav på att studenten skall ha tillägnat sig humanistiska, ekonomiska och
samhällsvetenskapliga ämnen utgått. Det beror enligt programledningen
på att examensreglerna skrevs då det fanns planer på en sammanslagning
av Räddningsverkets utbildning med brandingenjörsutbildningen. Utbildningen skulle då bli specialutformad för att passa räddningstjänstens behov.
Någon sådan sammanslagning kom aldrig till stånd, men målen i högskoleförordningen fick stå kvar. Programledningen har nyligen påbörjat ett arbete
för att revidera målen i examensordningen men vill avvakta Utbildningsdepartementets pågående utredning om examensordningen.
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Även med den historiska förklaringen är det allvarligt att universitetets och
programmets ledning under ett flertal år bortsett från högskoleförordningens
mål för brandingenjörsexamen. Inte heller i den omarbetning av utbildningsplanen som nyligen gjorts har hänsyn tagits till högskoleförordningens mål
för brandingenjörsutbildningen. Istället har omarbetningen lett till ännu
större diskrepans mellan utbildningens innehåll och högskoleförordningens
examensmål.
Utbildning

Brandingenjörsutbildningen har framgångsrikt etablerat sig som en unik utbildning med högt söktryck och god arbetsmarknad. Utbildningen präglas av
den nära kontakten mellan studenter och lärare. Examinationsformerna för
de tillämpade ämnena är relativt varierande. Utbildningens innehåll medför
dock att högskoleförordningens krav på att studenten skall ha tillägnat sig
kunskaper i humanistiska, ekonomiska och samhällsvetenskapliga ämnen
inte uppfylls.
Revisionen av utbildningsplanen 2000 har bland annat inneburit att programmets tidigare inriktning mot byggnadskonstruktion nu blivit mindre
central genom att bland annat strukturmekaniska kurser (passiva system)
har utgått. Den förändring som genomförts är väl anpassad till samhällets
behov och anknyter till den påbyggnad som leder till civilingenjörsexamen
med inriktning mot riskhantering. Dessutom har det första utbildningsåret,
som upplevdes som tråkigt av studenterna, givits mer praktiskt innehåll. Det
är dock viktigt att värna om de brandbaserade kurserna, som länge utgjort
kärnan i programmet. Kurser i företagsekonomi som fanns på programmet
tidigare har tagits bort med motiveringen att dessa kurser är lämpliga att komplettera med efter examen.
För närvarande är 131 poäng obligatoriska inom programmet, vilket ger
studenterna en relativt begränsad valfrihet. I de tillämpade ämnena ingår
tämligen mycket projektuppgifter, inlämningsuppgifter och redovisningar.
I de grundläggande naturvetenskapliga ämnena, inklusive matematik, tycks
det dock ges konventionell salsundervisning med föreläsningar och övningar
med några så kallade räknestugor. En lärare i matematik arbetar på ett effektivt sätt med att visa studenterna på tillämpningar av matematiken för
kommande kurser.
Genom förändringen av utbildningsplanen har programmets sista kurs,
som i praktiken fungerat som ett examensarbete, gjorts valfri. Konsekvensen
är att studenter kan utexamineras från programmet utan att skriva någon egen
kvalificerad rapport i slutet av utbildningen. Någon form av självständigt arbete med rapportskrivning bör ingå i en ingenjörsutbildning på denna nivå.
Därför bör detta moment bli obligatoriskt.
Ledningen för programmet menar att de utexaminerade brandingenjörerna
uppnår samma djup som civilingenjörer men inte samma bredd som högskole- och civilingenjörer. En liten andel av studenterna går direkt till arbets-

204

livet efter avslutade studier på Brandingenjörsprogrammet. Omkring hälften
av studenterna väljer istället att komplettera studierna till en civilingenjörsexamen med inriktning mot riskhantering. Komplettering kan exempelvis ske
genom breddande kurser om 40 poäng i framförallt riskhantering, juridik och
ekonomi. Något färre än hälften av studenterna väljer att läsa Räddningsverkets ettåriga räddningskurs på Revinge för att få kompetens att upprätthålla
tjänst som räddningsledare inom Räddningstjänsten. Det är inte ovanligt
att studenterna gör både och. Brandingenjörsexamens självständiga ställning
kan dock komma att urholkas då få studenter med denna examen går ut i yrkeslivet. Bland studenterna som bedömargruppen träffade fanns också en oro
över vad de kallade en devalvering av brandingenjörsexamen.
Genom uppföljningar av utexaminerade har programledningen en imponerande kunskap om tidigare studenters nuvarande arbetsplatser. En grov bild
av brandingenjörernas arbetsmarknad visar att ungefär hälften är verksamma
inom den kommunala räddningstjänsten och en fjärdedel inom konsultsektorn. Mot den bakgrunden är det viktigt att utbildningsnämndens sammansättning anpassas till arbetsmarknadens struktur. Innan antalet studenter på
programmet ökades från 30 till 50 var genomströmningen god. Några uppgifter om genomströmningen efter ökningen finns ännu inte.
Studenter

Programmet har funnits i Lund sedan 1986, och under större delen av den
tiden har det antagits omkring 30 studenter per år. I samband med revidering
av utbildningsplanen 2000 beslutades att fortsättningsvis anta 50 studenter
per år. Söktrycket är högt med omkring åtta sökande per plats.
Förkunskapskravet är matematik D, fysik B samt kemi A. De studenter
som tas in har i regel höga poäng, varför studenternas förkunskaper från gymnasiet ofta är mycket bra.
Både lärare och studenter omvittnade att den sociala kontakten är mycket
god. Den ökade antagningen till 50 studenter per år har medfört att den
direkta kontakten mellan studenter och lärare försvårats. Det är viktigt att
programledningen diskuterar vilka konsekvenser en ökning av antalet studenter har för både pedagogiken i programmet och den stämning som präglat
programmets studentgrupper hittills. Övervägande andel sökande är män,
men det görs ansträngningar för att öka intresset bland kvinnliga studenter
att söka denna utbildning.
Lärare

Inom avdelningen för brandteknik finns nio lärare varav fem är disputerade.
En av de icke disputerade lärarna är kvinna. Därutöver finns sju doktorander.
Utbildningsnämnden köper också in kurser från ett antal andra institutioner
för ämnen såsom matematik, fysik, samhällvetenskap med flera. Så gott som
samtliga lärare på dessa kurser är disputerade. Det saknas ofta samordning
mellan lärarna om innehållet i programmet och i olika kurser. Regelbundna
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träffar mellan samtliga lärare på ett program är en god förutsättning för att
programmet skall utvecklas och för att kvaliteten skall kunna upprätthållas.
Det finns en mycket nära kontakt mellan lärare på brandteknikavdelningen
och studenterna på Brandingenjörsprogrammet, vilket har medfört att externa lärare ibland känt ett påtagligt utanförskap.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Både kursvärderingar och programutvärderingar genomförs, men ansvaret
för genomförandet av kursvärderingar ligger oftast på den enskilde läraren
vilket medför att det saknas samordning. Kontinuerliga uppföljningar av examinerade studenter har pågått sedan de första studenterna utexaminerades
1988.
Samverkan

Brandingenjörsprogrammet har vuxit fram på en stabil grund av internationellt väl etablerad forskning vid LTH. Lärarna har härigenom naturligt internationella kontakter inom sina respektive ämnen, medan det internationella
utbytet för studenterna är lågt.
De utexaminerade brandingenjörerna har en mycket god arbetsmarknad.
Denna har i hög grad etablerats av programmet och de färdiga brandingenjörerna, vilket måste betraktas som ovanligt.
Programledningen bedömer att den gynnsamma arbetsmarknadssituationen kommer att bestå under överskådlig tid.
Programmet har historiskt sett haft ett viktigt samarbete med Räddningsverkets skola i Revinge. Kontakterna med andra delar av branschen har också
bidragit till att verksamhetsanknytningen i utbildningen är mycket bra.
Den goda kontakten med arbetsmarknaden och den internationella kopplingen (via forskningen) bör kunna vara en god hjälp i utvecklingsarbetet.
Bedömning och rekommendationer
Bedömning

Den utvärderade utbildningen uppfyller inte högskoleförordningens krav vad
gäller att studenten skall ha tillägnat sig humanistiska, ekonomiska och samhällsvetenskapliga kunskaper.
Rekommendationer

• Verka för att högskoleförordningens mål för brandingenjörsutbildningen
revideras snarast och att dessa mål och de lokala målen harmoniseras.
• Inför ett obligatoriskt självständigt arbete, omfattande minst 10 poäng i
slutet av utbildningen.
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