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Inledning 

Denna rapport är upplagd på följande sätt: 
I den inledande lärosätesdelen beskrivs organisation, ekonomi och övriga förutsättningar 
som är gemensamma för LTHs civilingenjörsutbildningar. Lärosätesdelen mynnar ut i en 
kort diskussion av kvalitetsarbetet och erfarenheterna från arbetet med självvärderingen. 
Varje program med åtföljande analyser redovisas därefter separat i de följande 
delrapporterna. 
Självvärderingsprocessen har engagerat över 300 lärare, studenter och administratörer vid 
LTH. Arbetet påbörjades i november 2004. Speciellt för lärosätesdelen arrangerades en 
stor workshop med drygt 90 deltagare i januari 2005, vilket följdes upp med ett öppet 
seminarium av lärosätesdelen i mars 2005.  För programdelarna har de beslutande 
organen, utbildningsnämnderna, skapat särskilda programgrupper. 
Utbildningsnämndernas programgrupper har genomfört minst två temadagar vardera 
kring programdelarna och de sammanfattande självvärderingarna. 
Utvärderingsenheten vid Lunds universitet har på LTHs uppdrag genomfört en stor 
studentenkät, Teknologenkäten, där frågor ställts till alla studenter vid 
civilingenjörsutbildningen. En enkät rörande vissa av frågorna inom programdelen har 
genomförts och ställts till samtliga kursansvariga lärare. Slutligen har också en enkät 
genomförts avseende examensarbetena under de senaste fem åren. 
Materialet i självvärderingen har, på uppdrag av LTHs rektor, tagits fram av en 
arbetsgrupp bestående av: 

Professor Per Warfvinge, vice rektor för grundutbildningen 
Universitetslektor Carin Andersson 
Universitetslektor Anne Landin 
Universitetslektor Björn Regnell 
Universitetslektor Nina Reistad 
Universitetslektor Kerstin Skog 
Byrådirektör Gerd Olsson, administrativt ansvarig   

En styrgrupp har bistått arbetsgruppen med värdefulla synpunkter. Styrgruppen har 
bestått av: 

Professor Per Warfvinge 
Professor Georg Lindgren 
Professor Agneta Ståhl 
Professor Christian Trägårdh 
Studentrepresentant Kristin Alnemo 
Studentrepresentant Hedvig Hjortsberg 
Byrådirektör Gerd Olsson 

Arbetsgruppen har också haft en tydlig dialog med utbildningsnämndernas 
programgrupper, där många studenter deltagit. Information om självvärdering och 
utvärdering har också gjorts tillgängligt för medarbetarna inom LTHs intranät. 
Rapporten har behandlats av LTHs ledning och godkänts av rektor samt delgetts till 
samtliga anställda och studenter på civilingenjörsutbildningarna, utbildningsnämnder 
inom LTH och andra berörda organ. 
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Lunds Tekniska Högskola 
vid Lunds universitet 

1. Lunds tekniska högskola (LTH) är fakultetsområdet för teknik inom Lunds universitet. 
Här bedrivs teknisk utbildning och forskning inom de flesta av teknikens delområden 
samt arkitektur och industridesign. Grundutbildningen består till största delen av 
utbildningsprogram som ges i Lund. LTH startade som självständig teknisk högskola 
1961 och blev 1969 en fakultet inom Lunds universitet. Numera svarar LTH för drygt 
25 % av universitetets årsomslutning och är en av de stora tekniska högskolorna i landet. 
Högskolans betydande bredd i förhållande till dess storlek är möjlig genom den 
samverkan som sker med andra discipliner inom Lunds universitet, t ex naturvetenskap, 
medicin och humaniora. Möjligheterna till samarbete med Medicinska fakulteten, 
Naturvetenskapliga fakulteten och Ekonomihögskolan bidrar till att ge LTH unika 
förutsättningar. Vid LTH finns centrumbildningar för tvärvetenskaplig forskning. Inom 
den tekniska forskningen och högre utbildningen bedrivs ett omfattande internationellt 
samarbete med välrenommerade utländska universitet och högskolor, institut och företag. 
Forskningsbyn Idéon, som växt fram under en tjugoårsperiod, är en viktig katalysator för 
näringslivssamverkan inom utbildning och forskning. Närheten till Danmark och 
Köpenhamnsregionen skapar stora kontaktytor och en ytterligare breddning av 
utbildningen. Öresundsuniversitetet är under utveckling och består av ett samarbete 
mellan fjorton universitet på båda sidor om sundet. Närheten till Europa kommer också 
att sätta sin prägel på verksamheten inom LTH.   
LTH har en tydlig egen identitet samtidigt som verksamheten fungerar som en del av 
Lunds universitet. Lärare och studenter betonar universitetstillhörigheten särskilt i 
internationella sammanhang och även i samband med ansökningar rörande stora 
forskningsprojekt. Universitetets omfattande verksamhet och samarbeten inom 
Öresundsregionen är ett viktigt skäl för många studenter att välja Lund som studieort. 
LTH har ca 7 000 studenter (6 100 helårsstudenter), 800 forskarstuderande och 1 500 
anställda. Årsomslutningen är ca 1,3 miljarder SEK. 
Lunds universitet är med nio fakulteter samt en mängd forskningscentra och 
specialhögskolor den största enheten för forskning och högre utbildning i Sverige. 
Universitetet är indelat i nio huvudområden, varav åtta är fakultetsområden och det 
nionde omfattar universitetsgemensamma verksamheter. Områdena har betydande 
självständighet med långsträckt delegation. Universitetsstyrelsen är universitetets högsta 
beslutande organ. Områdena leds av områdesstyrelser, som har det övergripande ansvaret 
för verksamheten inom områdena. Utbildningen, forskningen och utvecklingsarbetet 
bedrivs vid institutioner och andra arbetsenheter.  
Det högsta beslutsfattande organet för LTH är dess styrelse, vilken också utgör 
fakultetsnämnd. Till LTHs styrelse är, förutom ledningsgruppen, knutna en 
forskningsberedning, en utbildningsberedning, en infrastrukturberedning och 
lärarförslagsnämnder. LTHs rektor, som också är fakultetsdekanus, har en vidsträckt 
delegation från LTHs styrelse. Styrelsen har inrättat forskningsnämnder och 
utbildningsnämnder (UN) som beredande organ för att underlätta beslutsfattande inom 
LTH. Nämnderna arbetar på delegation från styrelsen.  
Forskningsnämnd/forskarutbildningsnämnd/lärarförslagsnämnd: Forskningsverksamheten 
vid LTH är organiserad i tre forskningskollegier indelade efter forskningsinriktning. Varje 
kollegium har en forskningsnämnd. Forskningsnämndernas främsta uppgifter är att 
bevaka den vetenskapliga kvaliteten och att utse opponent och betygsnämnd vid 
disputation. Det finns även en forskarutbildningsnämnd med representanter från varje 
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forskningsnämnd. Lärarförslagsnämnderna föreslår anställning av universitetslektor och 
professor samt handhar befordringsärenden. 
Utbildningsnämnd: En utbildningsnämnd (UN) svarar för planering och uppföljning av 
verksamheten inom ett eller flera utbildningsprogram. På delegation från styrelsen 
fastställer nämnden utbildningsplan och kursplaner, beslutar i individärenden, bevakar 
kvaliteten i programmet samt följer upp och analyserar produktion och prestationer inom 
programmet. Nämnden har också till uppgift att till LTHs styrelse föreslå fördelning av 
medel och helårsstudieplatser till institutionerna.  
Institution: Institutionerna är de operativa enheterna vid LTH och leds av en prefekt. Alla 
institutioner är organiserade direkt under styrelsen. Institutionernas verksamhet består i 
huvudsak av grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Institutionen har det 
övergripande ansvaret för personal, ekonomi och lokaler för de enheter som ingår i 
institutionen. En enhet är en större gruppering inom en institution som tar ett solidariskt 
ansvar för en verksamhet och kan samverka inom såväl grundutbildning som forskning. 
Det är institutionens forskningsverksamhet som garanterar utbildningens 
forskningsanknytning. Samverkan med omgivande samhälle är en viktig uppgift för 
LTH. Institutionerna utgör baskontaktnätet i denna verksamhet, som inte är centralt 
organiserad. De stora institutionerna för matematik, fysik och kemi är gemensamma för 
LTH och Naturvetenskapliga fakulteten. 

Styrkor: LTHs tillhörighet till Lunds universitet gör det enkelt att skapa 
utbildningssamarbeten. Det odlas en kultur, där många studenter på ett naturligt sätt läser 
över fakultetsgränserna. Av LTHs fjorton civilingenjörsprogram har nio obligatoriska kurser 
som ges av annan fakultet. Ca 150 helårsstudenter (hås) av 4 000 hås inom 
civilingenjörsutbildningen budgeteras på institutioner helt utanför LTH. Sammantaget har 
75 % av de utexaminerade civilingenjörerna genomfört kursstudier vid annan fakultet. LTH 
har också en stor tillgång i den kompetens som finns inom den centrala förvaltningen och 
inom forskningsverksamheten vid universitetet. Ett exempel är den högskolepedagogiska 
forskning som sker i samverkan med Samhällsvetenskapliga fakulteten, vilket är en tillgång för 
LTHs stora pedagogiska projekt ”Genombrottet”. 

Svagheter: Genom att ”bara” vara en fakultet och inte ett självständigt lärosäte saknar LTH 
direkta kanaler till Utbildningsdepartementet, Sveriges universitets- och högskoleförbund etc. 
Det gör det svårt för LTH att argumentera för egna intressen oberoende av vad som är bäst 
för Lunds universitet som helhet. Vidare skapar den interna fördelningen av resurser större 
oklarhet om de ekonomiska förutsättningarna än om LTH vore egen myndighet. 

2. LTHs vision - Välkommen i LTH! - formades 2003 efter ett omfattande arbete av 
medarbetare och ledning. Visionen innefattar tio punkter, som definierar LTHs syn på 
sin roll. 

LTH är en gränsöverskridande teknisk högskola inom Lunds universitet.  
LTH  ingår i gruppen av internationellt ledande tekniska universitet. 
LTH tvekar inte att jämföra sig med de bästa inom teknisk forskning och utbildning.  
LTH  står för ett långsiktigt perspektiv som tar hänsyn till både människa och miljö. 
LTH  har en kreativ och lustfylld studie- och arbetsmiljö präglad av ömsesidig 

respekt, frihet och humor.  
LTH  utmärks av högklassig forskning och utbildning med pedagogisk mångfald. 
LTHs  mångfald är dess styrka – ur bredd växer spets.  
LTH rekryterar aktivt.     
LTH  är tongivande i Öresundsregionen med ett globalt perspektiv. 
LTH skapar framgång och konkurrenskraft för individ och samhälle.  

Grundutbildningen planeras och styrs efter de yttre ramar som statsmakterna och 
styrelsen för Lunds universitet sätter samt med utgångspunkt i LTHs vision och uttalade 
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konsekventa satsning på längre yrkesutbildningar. Visionen utgör ram och riktning för 
LTHs verksamhet. Att LTHs mångfald ses som styrka är av särskild betydelse för 
grundutbildningen.  
Statsmakternas uppdrag avser examensmålen, vilka är formulerade i regleringsbrevet. 
Universitetsstyrelsens uppdrag avser helårsstudenter (hås) och helårsprestationer (håp). 
För 2004 var detta mål 5 546 helårsstudenter och 4 714 helårsprestationer (85 % 
prestationsgrad). Inom ramen skall samtliga utbildningar rymmas, dvs civilingenjörs- och 
högskoleingenjörsutbildningar, arkitektutbildning, nettoinflödet av utbytesstudenter, 
magisterprogram m m.  
Styrelsen för Lunds tekniska högskola har uttalat att LTHs huvuduppgift är att bedriva 
teknisk yrkesutbildning, i huvudsak ingenjörs- och arkitektutbildning. LTH bedriver 
magisterutbildning i ytterst begränsad omfattning; denna prioritering är nödvändig för 
att nå examensmålen.  
Genom åren har LTHs utbud av civilingenjörsutbildningar utvecklats till att omfatta 
fjorton program. De senaste årens initiativ till nya civilingenjörsprogram har vuxit ur 
starka forskningsmiljöer. De utbildningsprogram som tillkommit efter att den nya 
Högskoleförordningen infördes 1993 har alla inrättats av universitetsstyrelsen på förslag 
från LTHs styrelse. Besluten har föregåtts av en omfattande beredning på uppdrag av 
LTHs rektor. I vissa fall (t ex för I, W, Rh) har beredningen gjorts av en särskild 
projektgrupp, i andra fall (C, Pi, N och B) av befintliga utbildningsnämnder. 
Beredningen har bl a genomförts utifrån beslutskriterier såsom  

”Behövs denna utbildning i samhället?”  
”Kan utbildningen tillgodoses inom ramen för redan existerande program?”  
”Finns forskningsöverbyggnad, lärarresurser och infrastruktur?”  
”Kan utbildningen attrahera tillräckligt många nya sökande till LTH?”  
”Kan utbildningen drivas på ett ekonomiskt försvarbart sätt?”  
”Bidrar programmet positivt till LTHs profil och image?” 
1:a antag-

ningsår Inriktning Akro
-nym UN Motiv 

1961 Teknisk fysik F UNF Regeringsbeslut 
1962 Elektroteknik E UNE ” 
1963 Maskinteknik M UNM ” 
1964 Väg- och vattenbyggnad V UNV ” 
1965 Kemiteknik K UNBK ” 
1982 Datateknik D UND ” 
1992 Lantmäteri L UNL ”    och regional  kompetensförsörjning 

Industriell ekonomi I UNI 
1998 

Ekosystemteknik W UNW 
Utökat examensuppdrag 

2001 vt Riskhantering Rh UNRh Behov av påbyggnad för främst 
brandingenjörer 

Informations- och 
kommunikationsteknik C UND Samhällsbehov av ny teknisk kompetens 

inom IT-området 
2001 ht 

Bioteknik B UNBK Naturlig förgrening av kemitekniken 
samt rekryteringsskäl 

2002 Teknisk matematik Pi UNF Rekryteringsskäl och avnämarbehov 
2003 Teknisk nanovetenskap N UNF Forskningsstrategiska överväganden 

 
Styrelsen för LTH har ännu inte haft att ta ställning till nedläggning av något 
civilingenjörsprogram. Däremot har flera högskoleingenjörsprogram lagts ner. Faktorer 
som kan utlösa en nedläggning inkluderar minskad ram från universitetsstyrelsen eller så 
svag rekrytering, att underlaget för programspecifika kurser blir oacceptabelt lågt.  
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Som komplement till utbildningsprogrammen finns vid LTH sedan 1997 två 
avslutningar, som är valbara på civilingenjörsprogrammen, 180 poäng. Avslutningarna i 
industriell ekonomi respektive Technology Management (TM) tillkom genom beslut av 
LTHs styrelse för att kunna ge intresserade teknologer tydligare kunskaper i ekonomi i ett 
tekniskt sammanhang.  
LTHs utbildning hanteras i en matrisorganisation i vilken LTH skiljer mellan beställare, 
dvs utbildningsnämnd och utförare, dvs institutioner. LTHs fjorton 
civilingenjörsutbildningar hanteras av tio utbildningsnämnder, vilka har ett entydigt 
ansvar för kvalitet och strategisk utveckling av en eller flera utbildningar (se tabellen på 
föregående sida). Matrisorganisationen bidrar till säkerställandet av en tvärfacklig, 
interdisciplinär koordinering av utbildningen. Tilldelningen av medel för undervisningen 
följer studenten och fördelas mellan utförare med utgångspunkt från beställarens 
uppdrag. Utbildningsnämnderna har inget ansvar för det samlade ekonomiska utfallet på 
institutionerna, men försöker ofta föra en dialog med institutionerna. Det är 
institutionens uppgift att utse ansvarig lärare för kurs.   
En utbildningsnämnd ska bestå av fem eller sex lärarrepresentanter, två 
näringslivsrepresentanter och två eller tre studenter. Nämndens arbete leds av 
utbildningsnämndsordföranden, vilken normalt är en aktiv lärare. Ordföranden ansvarar 
för att nämnden fullgör sina åligganden och representerar programmet vid övergripande 
kontakter externt och internt. Utbildningsledaren är en lärare, som har som sin främsta 
uppgift att bevaka genomförandet och att utveckla och följa kvaliteten inom programmet. 
Utbildningsplaneraren har det administrativa ansvaret för programmet och är centralt 
anställd på LTH.  
Även om varje utbildningsnämnd rent formellt har stor autonomi, sker en omfattande 
samordning genom täta kontakter mellan ledning och nämnd inom ramen för 
grundutbildningsberedningen. Som benämningen antyder är denna enbart beredande 
och rådgivande. Alla beslut fattas av styrelsen eller av rektor enligt särskild 
delegationsordning. Några exempel på samordningen är införandet av gemensam 
kursplan för examensarbeten, gemensamt kursutvärderingssystem, likformiga 
matematikkurser, samverkan kring utbildningsplaner m m.   
En hörnsten i LTHs kvalitetsarbete är att varje utbildningsnämnd årligen ska aktualisera 
utbildningsplanen och samtliga kursplaner. Nämnden har även ansvar för att bevaka 
kvaliteten i programmet och redovisa kvalitetsarbetet i enlighet med beslut av LTHs 
styrelse. Det operativa ansvaret för detta faller på utbildningsledaren för respektive 
program. En annan viktig komponent i kvalitetsarbetet är det enhetliga 
kursutvärderingssystem som infördes 2003.  
Ansvarsfördelningen inom organisationen kan beskrivas med hjälp av årscykeln. 
Planeringen av utbildningsutbudet sker per kalenderår. Motivet är att kursutbudet inte 
skall fastställas innan de ekonomiska förutsättningarna är klara. Följande planeringscykel 
gäller för 2004 inför 2005 års verksamhet: 
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År Mån Institution Utbildnings-
nämnd Styrelsen för LTH Studenterna 

M
ar

s-
ap

ri
l 

 

Ger förslag till 
institutionen om 
revision av 
kursplaner 

Fastställer planerings-
förutsättningarna 
(metodik, program-
övergripande frågor 
etc) 

 
M

aj
 

Inkommer med 
förslag till kurser 
(kompletta 
kursplaner) 

 
Beslutar vilken UN 
som skall ansvara för 
respektive kurs 

 

Ju
ni

- 
au

gu
st

i 

 

Bearbetar 
kursplaner i 
samverkan med 
institutionerna 

  

Se
pt

em
be

r 

 

Fastställer 
kursplaner, ger 
förslag till hås och 
kurskostnadsfak-
torer för alla kurser 

Fastställer de 
planeringsramar 
(ekonomi, hås) som 
UN skall arbeta inom 

 

O
kt

ob
er

 

 Fastställer 
utbildningsplaner 

Beslutar om eventuella 
större förändringar i 
utbildningsutbudet 

 

N
ov

em
be

r 

  
Fastställer budgeten 
och därmed 
kursutbudet 

 

20
04

 

D
ec

em
be

r 

   
Börjar anmäla 
sig till 2005 års 
kurser 

Ja
nu

ar
i -

 
de

ce
m

be
r Genomför 2005 

års kurser och 
operativ 
utvärdering 

Genomför 
rapporterande 
utvärdering, följer 
prestationer etc. 

Beslutar om löpande 
förändringar i 
kursutbudet (t ex 
inställda kurser) 

Följer kurser 

20
05

 

Ju
ni

 

  
Beslutar om 
dimensionering av 
höstens nyantagning  

 

 
Studenterna erbjuds möjlighet att vara representerade i alla beredande och beslutande 
organ inom LTH. Teknologkåren utser för närvarande 180 ordinarie ledamöter och 
suppleanter till LTHs organ. Av speciell betydelse är representationen i styrelsen, i LTHs 
ledningsgrupp, i grundutbildningsberedningen, i grundutbildningsberedningens 
arbetsutskott, i utbildningsnämnderna och i institutionsstyrelserna. I de fall en 
utbildningsnämnd har ett arbetsutskott skall en student ingå. LTH har ingen 
övergripande policy för huruvida suppleanter ska ha närvaro- och yttranderätt. Det avgör 
respektive organ. Enligt Högskoleförordningen ankommer det på studentkåren att utse 
ledamöter. 
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Styrkor: Den renodlade matrisorganisationen gör att utbildningsnämnderna kan sätta 
programmens mål och kvalitet i centrum utan att behöva ta hänsyn till exempelvis 
bemanningsfrågor. Organisationen leder även till att nämndsarbetet känns konkret och 
meningsfullt och att studenterna får ett reellt inflytande över utbildningsplaner och 
kursplaner. Teknologenkäten visar entydigt att studenterna uppfattar att de kan påverka 
utbildningen och att inflytandet har förbättrats kraftigt sedan år 2000.  

Svagheter: Styrkan att en utbildningsnämnd ansvarar för enbart ett eller möjligen två 
utbildningsprogram ger en identitet, men det för med sig splittring och brist på samordning. 
Utbildningsnämndernas autonomi gör det svårt att samordna programmen fullt ut, antingen 
det rör sig om frivilliga åtgärder eller med centrala beslut. Rollfördelningen i 
matrisorganisationen i kombination med studenternas omfattande valfrihet har bidragit till 
att kursutbudet nu har nått en nivå, där drygt 110 kurser har färre än tio studenter. En 
svaghet i årsplaneringen är att kursutbudet fastställs väldigt sent inför vårterminen. Den 
omfattande nämndorganisationen kräver stora lärarinsatser från institutionerna. 

Åtgärder: Från 2006 införs en ny nämndsorganisation med färre nämnder, där ordförandena 
får en tydligare relation till LTHs ledning. Grundutbildningen kommer att samlas i högst sex 
programgrupper. Beredskap för en samordnad omläggning av samtliga program finns, men 
en närmare planering förutsätter att de förestående förändringarna i Högskolelagen och 
Högskoleförordningen blir kända. 

3. LTHs styrelse fattade i april 2001 ett övergripande beslut om examenskrav vid LTH 
(dnr LTH G 49 578/2001, 
www.lth.se/intralth/Policydokument/AllmForeskrKravExaminaLth.pdf). Enligt detta ska 
examenskraven framgå av respektive utbildningsplan. I denna plan ska anges vilka kurser 
som ska (obligatoriska) eller får (valfria) ingå i examen. Utbildningsplanen kan också 
innehålla föreskrifter om hur kurser får kombineras. Varje utbildningsprogram har sin 
utbildningsplan. En utbildningsnämnd kan för en enskild student besluta att angivna 
obligatoriska eller valfria kurser får ersättas med andra likvärdiga. Den som antagits till 
årskurs 1 de senaste tio åren och uppfyller de examenskrav som gällde för hans/hennes 
årskull uppfyller också examenskraven. Då kurser läggs ned, ska det finnas 
övergångsbestämmelser. 
För erhållande av civilingenjörsexamen fordras att minst 60 poäng, däribland 
examensarbetet, ska ha fullgjorts eller examinerats vid LTH. LTH implementerar detta bl 
a genom att inte tillgodoräkna examensarbete som examineras vid annat lärosäte.  

Styrkor: Examenskravens utformning, LTHs metod för att anta till högre årskurs samt 
förhållandet att examensarbeten inte tillgodoräknas säkerställer att en civilingenjörsexamen 
från LTH bygger på en sammanhållen yrkesutbildning. 

Svagheter: Den dynamiska utvecklingen av gamla och nya utbildningsprogram ställer stora 
krav på de administrativa rutinerna, speciellt då studenter hamnar ur fas. Det tydliga regelverk 
som finns vid LTH underlättar dock detta. Ledande principer för urvalet av valfria kurser 
saknas, vilket medför att programmen har olika inställning i sådana individärenden. I ett 
längre perspektiv skulle en långtgående anpassning till ett bachelor-mastersystem, kombinerat 
med stor rörlighet mellan lärosäten/nationer, bli svår att genomföra med LTHs 
kurslistemodell vid utfärdande av civilingenjörsexamen. Bachelor-master är en modell, som 
inte tillräckligt garanterar kvaliteten i yrkesutbildningar. 

4. Styrelsen för LTH har fattat några övergripande beslut av policykaraktär som rör 
civilingenjörsutbildningarnas roll inom LTH, utbildningarnas struktur och innehåll samt 
genomförandet och uppföljningen av utbildningarna. Styrelsen har tydligt markerat att 
bl a civilingenjörsutbildning skall vara huvudverksamheten inom fakulteten. Bakom detta 
ställningstagande ligger givetvis det faktum att statsmakterna formulerat konkreta 
examensmål för just civilingenjörs- och arkitektexamina. 
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Utbildningarnas övergripande struktur och innehåll reglerades i styrelsens beslut 
”Översyn av civilingenjörsutbildningarna” (1993-01-26, dnr LTH G19 740/1992, 
www.lth.se/intralth/Policydokument/OversynCivIngUtb.pdf). Beslutet var en följd av de 
möjligheter som uppstod då utbildningsväsendet ”avreglerades”. Fortfarande gäller för en 
utbildningsplan inom LTH att: 
 omfattningen av de obligatoriska kurserna bör uppgå till ca 100 poäng och inte 

överstiga 120 poäng, 
 minst 20 poäng bör vara fritt valbara inom hela LTHs kursutbud, 
 önskvärd fördjupning bör kunna uppnås genom ett antal kompetensinriktningar, 
 examensarbetet ska omfatta 20 poäng och 
 kursernas poängtal ska baseras på teknologernas totalarbetstid och inte på 

undervisningstid. 
Programmen har valt olika modeller för miljöinslag i utbildningen. På detta område finns 
inom LTH ingen reglering utöver den som stadgas i Högskoleförordningens mål. Varje 
utbildningsnämnd kan implementera den modell för miljöutbildning som nämnden 
finner lämpligast för respektive utbildningsprogram.  
Kursplanerna styr i hög grad genomförandet av utbildningen. LTH har ambitionen att 
leva upp till både högskoleförordningens anda och bokstav. Därför har LTH utfärdat 
särskilda tillämpningsregler (senast 2004-04-07, dnr LTH G 221 594/04, 
www.lth.se/intralth/utb_admin/Regler_kursplaner.pdf). Utöver förordningens minimiregler 
krävs bl a att studenternas självarbetstid uppskattas. Samtliga kursplaner uppdateras 
årligen. De ges ut samlat i en tryckt publikation och publiceras på LTHs hemsida. För 
examensarbeten finns ett särskilt beslut (2004-11-22, dnr LTH G49 1708/04, 
www.lth.se/intralth/Policydokument/BestammExarbeten.pdf, 
www.lth.se/for_student/Examensarbete/Kursplan.html), där examensarbetenas centrala roll 
befästs och där kraven likriktas för utbildningsprogrammen och skärps i flera avseenden. 
Uppföljning och utvärdering av kurser regleras i styrelsens beslut ”Policy för utvärdering 
av grundutbildningen”, vilket är ett ramdokument kompletterat med anvisningar (2003-
09-16, dnr LTH G219 1478/03, 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/utvarderingar/utvarderingspolicy.pdf). I beslutet fastläggs 
rollfördelningen i arbetet med kursutveckling mellan den planerande nivån 
(utbildningsnämnderna) och den genomförande (institutionen).  
Inom hela LTH sker ett stort arbete med utveckling av examinationsformerna. Detta är 
positivt ur många aspekter, men väcker samtidigt många frågor kring regelverk och 
rättsäkerhet kring examinationen. LTH har från 2004-07-01 beslutat införa två 
betygsombudsmän, som skall företräda studenter som känner sig missnöjda med 
examinationsförfarandet. I detta beslut ingår ett PM av policykaraktär, "Examination 
inom grundläggande högskoleutbildning vid LTH" (dnr LTH G 49 418/2004, 
www.lth.se/intralth/Policydokument/ExamGrundlHogskutb.pdf) som är avsett att skapa god 
praxis och tydlighet för såväl studenter, institutioner som utbildningsnämnder. 
Utöver de beslut som fattas av styrelsen finns en rad beslut, planer och 
rekommendationer som fastlagts centralt inom Lunds universitet. Bland dessa märks 
Mångfaldsplanen (www.lu.se/o.o.i.s/526), Jämställdhetsplanen 
(www3.lu.se/pers/Jamstalldhet/jpolicy.htm), Lunds universitets strategiska plan 
(www.lu.se/upload/LUPDF/strategisk_plan_LU_sv.pdf), Handläggningsordning för 
likabehandling (www.lu.se/upload/LUPDF/Handlingsplan2004.pdf), ”Studenternas 
rättighetslista” (www.lu.se/o.o.i.s/653) m m. LTH strävar efter att inte dubblera beslut 
gällande för hela Lunds universitet. Om speciella förhållanden gäller vid LTH, försöker vi 
istället operationalisera centrala beslut inom ramen för LTH-övergripande regler. Dessa 
införs i LTHs årligen uppdaterade studiehandbok och inom ramen för 
utbildningsplanerna, eftersom dessa är allmänt spridda och kända.  
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Styrkor: Utbildningsnämndernas autonomi ger möjligheter att implementera beslut på det sätt 
som bäst gynnar respektive program. Ett exempel på det är innehållet av miljöinslag, där 
teknologerna (men inte de utexaminerade civilingenjörerna) är nöjda. Med relativt få 
policybeslut kan verkan av de beslut som verkligen fattas bli större. Ett exempel är policyn för 
kursvärderingar som lett till ett ökat engagemang för kursutvärderingar. 

Svagheter: LTH har ingen sammanhållen eller tydlig struktur avseende policybeslut. Det gör 
att beslut kan bli föråldrade, falla i glömska etc. Vidare kan studenterna få svårt att orientera 
sig bland alla beslut. Policybeslut på universitetsnivå förblir ofta okända på LTH utan stora 
informationsinsatser inom fakulteten (gäller även studenternas ”rättighetslista”). 

Planerade åtgärder: Utbildningsberedningen kommer att få ett tydligare uppdrag som 
övergripande utbildningsnämnd. Gällande policydokument samlas på LTHs hemsida. 

5. LTHs styrelse fattade i oktober 2004 ett beslut som innebar en uppdatering av policyn 
för internationalisering och studentutbyte (dnr LTH A 35 1527/2004, 
www.lth.se/intralth/Policydokument/PolicyLthInternationellaVerksamhet2004.pdf). Den ökade 
globaliseringen har fört med sig att LTH måste anpassas för att svara mot den 
internationella efterfrågan. De civilingenjörer som utexamineras från LTH måste stå sig 
väl i den internationella konkurrensen.  
Studenterna erbjuds ett varierat utbud av internationella studieorter 
(www.lth.se/studera_utomlands/utbytesavtal.html). LTH strävar efter att studenterna skall 
resa ut till lärosäten inom ramen för utbytesavtal. Det garanterar hög kvalitet i 
utlandsstudierna och underlättar tillgodoräknanden. Under 2004 studerade 245 
studenter från civilingenjörsutbildningen en eller två terminer vid ett sådant utländskt 
universitet. Studenter som vill läsa utomlands uppmuntras att i huvudsak förlägga sitt 
fjärde år till utlandet. Anledningen är att man i största möjliga mån skall ha läst och 
tenterat de obligatoriska kurserna inom sitt utbildningsprogram. LTHs studenter har 
klarat sig mycket bra under utlandsstudierna.   
Internationaliseringen på hemmaplan spelar en viktig roll. Som utbytesstudenter räknas 
de studenter som kommer till LTH genom att avtal existerar mellan LTH eller Lunds 
universitet och det sändande universitetet. Alla studenter behandlas lika oavsett om 
avtalet ingåtts av LTH eller universitetet. Kurser på engelska under framför allt fjärde året 
ökar LTHs konkurrenskraft som utbytespartner. Under 2004 fanns vid LTH 448 
inkommande studenter på kurser inom civilingenjörsutbildningen. Totalt kan LTH 
erbjuda 248 kurser på engelska inom civilingenjörsutbildningen, framförallt i fjärde 
årskursen. Som stimulansmedel erhåller institutionerna en extra tilldelning per inresande 
helårsstudent. 
LTH startade tre internationella magisterprogram med 30 platser per program hösten 
2003. Inrättandet av de internationella magisterprogrammen har varit ett sätt att stärka 
LTHs internationella kontakter och anseende. 
Inresande studenter måste tas väl om hand för att studierna ska fungera. Studenter, som 
söker kurser till LTH, söker bostad via International Housing Office, som hanterar 
bostadsfrågan för alla utbytes- och internationella magisterstudenter vid Lunds 
universitet. Studenterna deltar också i en universitetsgemensam introduktionskurs i 
svenska språket, vilken ingår i ”Arrival Week”; ett arrangemang i samarbete med de olika 
studentkårerna vid Lunds universitet. Alla utbytesstudenter, som ska läsa vid LTH, 
tilldelas en ”programtillhörighet” och deltar sedan i de aktiviteter, som anordnas av 
respektive program.   
Högskoleverket berömmer generellt Lunds universitet för det goda mottagandet av 
utländska studenter i en nyligen publicerad rapport 2005:1R. Bland lärosäten med 
särskilda styrkeområden sägs: ”Lunds universitet har ett väl genomarbetat och omfattande 
stödsystem för utbyte på alla nivåer, både för utresande svenska och inresande internationella 
studenter, lärare och gästforskare.” 
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Lunds universitet erbjuder ett antal kurser, som behandlar kultur och samhällsliv i 
Skandinavien och Europa. Inom kurspaketet Scandinavian and European Area Studies 
finns också kurser, som tar upp aktuella globala frågor och kurser i svenska språket för 
utbytesstuderande. 
I framtiden kommer dubbla examina att få ökande betydelse. Det första avtalet om 
dubbelexamina ingicks 1999 med Universität Kaiserslautern. Nu finns flera bilaterala 
samarbeten om dubbelexamina med universitet inom T.I.M.E.-nätverket (Top Industrial 
Managers of Europe). 
LTH strävar efter att öka omfattningen av studentutbytena. Måluppfyllelsen mäts genom 
att vi ser hur stor andel det är som har utlandserfarenhet av de studenter som 
utexamineras under ett år. Under perioden 2000-01-01 till 2004-11-30 avlades 2961 
civilingenjörsexamina, varav 386 (13 %) innehöll tillgodoräknade utbytesstudier. Att 
utföra examensarbetet utomlands är ofta ett utmärkt sätt att lära känna ett land och 
villkoren där; under perioden utfördes 290 sådana examensarbeten. Därmed uppnåddes 
nästan det dåvarande målet, att 25 % av de examinerade skall ha studerat utomlands en 
längre period. Skillnaderna mellan programmen är dock stora. Av de äldre utbildningarna 
når Datateknik och Elektroteknik under 15 %, medan Kemiteknik och Teknisk fysik 
uppnår drygt 30 %. 
De lärare vid LTH, som hittills deltagit i längre lärarutbyten utomlands, har vittnat om 
hur värdefullt och lärorikt det varit, men också om svårigheter som är förknippade med 
långvarig utlandsvistelse.  

Styrkor: Möjligheterna är stora, kvaliteten i utlandsstudierna är hög och de utresande 
studenterna är goda ambassadörer för LTH. Inresande utbytesstudenter och de internationella 
magisterstudenterna är väl integrerade i studentgrupperna, vilket ger ”internationalisering på 
hemmaplan”. Den omfattande forskningen ger lärarkåren ett internationellt perspektiv på 
högre utbildning. 

Svagheter: Det stora nettoinflödet av studenter tär på LTHs resurser. Skillnaden mellan 
programmen i intresset för att studera utomlands är för stor. Lärarutbytet med EU-stöd är 
nästan obefintligt, men sker i realiteten inom ramen för forskningsutbyten. 

Planerade åtgärder: Speciella åtgärder ska sättas in för att stärka intresset på vissa program och 
för europeiska lärosäten. Dessutom ska lärarutbytet stimuleras. Lunds universitets 
Internationella sekretariat har hösten 2004 startat ett projekt ”Lärare ut i världen” i syfte att 
öka lärarutbytet med 30 % och tydligare knyta lärarens roll till internationaliseringsprocessen.  

6. Styrelsen för Lunds universitet beslutar om anslag och uppdrag i form av helårsstudenter 
och helårsprestationer samt i vissa fall examination till universitetets olika områden. 
Universitetsstyrelsen kan i princip fördela helårsstudenter fritt. De begränsningar som 
finns är det totala belopp Lunds universitet kan rekvirera (det s.k. takbeloppet). 
Lunds universitet tillämpar inte principen att de statliga prislapparna skall användas på 
lägre nivåer i systemet. Vid övergången till det nya statliga fördelningssystemet i början av 
1990-talet fastställdes de olika områdenas uppdrag i helårsstudenter och tilldelning med 
hänsyn till tidigare anslag, hyreskostnader mm. Uppdrag och anslag har därefter justerats 
i budgetarbetet. För 2004 var LTHs uppdrag 5546 hås och anslaget 417 900 kkr. 
LTHs uppdrag omfattar helårsstudenter och helårsprestationer samt examination inom 
civilingenjörs- och arkitektutbildningarna. Förändringar i uppdraget till LTH har 
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normalt kompenserats med belopp som ligger i närheten av riksprislapparna. Under de 
senaste åren har dock LTHs uppdrag vid flera tillfällen ökats utan att medel ställts till 
förfogande. 
För LTHs del ges anslaget för civilingenjörsutbildningen inom ett samlat anslag för all 
grundutbildning. Diagrammet nedan visar därför förutsättningarna för den samlade 
grundutbildningen vid LTH. Civilingenjörsutbildning utgör 70 % av LTHs hås. 
LTHs ersättning per helårsstudent i uppdraget (kkr/hås) i löpande penningvärde 
redovisas nedan. Under perioden 1999-2004 var uppräkningen 14 %, men inför 2005 
sker en minskning även räknat i kronor. Diagrammet visar även ersättningsnivån per 
helårsstudent utfall (utfall = verkligt antal hst). Eftersom LTH varje år överproducerar i 
förhållande till uppdraget blir den reella ersättningsnivån lägre än den centralt förutsatta 
nivån. 
 
Den allmänna pris- och lönenivån har ökat snabbare än ersättningsnivån. 
Lönekostnadsökningen har dessutom förstärkts av att 1/3 av lektorerna år 1999 därefter 
har befordrats till professorer. LTHs lokalkostnader uppgår till ca 16-18% av statsanslaget 
till GU, vilket är lägre än för många andra lärosäten. 
För institutioner, som kräver en stor laborativ verksamhet, är lokalerna dock en tyngre 
budgetpost. 
Fördelningen av grundutbildningsmedel inom LTH sker efter samma principer till 
samtliga utbildningsprogram. Dessa innebär att institutionernas tilldelning står i 
proportion till antalet förväntade helårsstudenter och en kurskostnadsfaktor på respektive 
kurs. Kurskostnadsfaktorerna är differentierade så, att ersättningen för en helårsstudent på 
kemiteknikutbildningen genomsnittligt blir 35 % högre än för en helårsstudent på 
programmet industriell ekonomi. 
LTH har under flera år visat negativt ekonomiskt resultat för grundutbildningen. Internt 
inom LTH kan detta inte hänföras till civilingenjörsutbildningen utan huvudsakligen till 
arkitekt- och högskoleingenjörsutbildningen. Underskotten har givetvis tärt på 
gemensamma resurser. 
Den i förhållande till pris- och löneökningar svaga ökningen (= reala minskningen) av 
anslag per helårsstudent har inledningsvis kompenserats på institutionsnivå genom 
minskad omfattning av de laborativa inslagen, minskade investeringar i ny utrustning, 
mindre utvecklingsarbete, effektivisering av lokaler och administration etc. Trots detta 
visar flera institutioner stora underskott på grundutbildningen. Lärarenkäter som 
genomförts vid Lunds universitet visar också, att en stor del av lärarna anser sig lägga tid 
utöver betald arbetstid på grundutbildningen. Detta är helt oacceptabelt och på sikt 
ohållbart och döljer sannolikt ett betydande underskott inom bl a 
civilingenjörsutbildningen.  
LTH har en överproduktion relativt universitetsstyrelsens uppdrag på 400 hås, vilket 
givetvis urholkar anslagen. En del av utökningen de senaste åren är ofinansierad. LTH 
kommer gradvis anpassa antalet helårsstudenter till uppdraget genom minskad 
högskoleingenjörsutbildning, återhållsam antagning och ett måttfullt utbud av 
magisterprogram och fristående kurser. Detta är en nödvändig prioritering för att uppnå 
såväl examinationsmålen som en långsiktigt hållbar ekonomi. 
Man måste även konstatera att den direkta genomströmningen, dvs den andel, som 
avlägger examen av de nyantagna till årskurs 1, är för låg. Detta gör det svårare inom 
civilingenjörsutbildningen att hushålla med resurserna än om effektiviteten i 
utbildningssystemet hade varit högre. Avhoppen tar resurser; kombinationen av höga 
antagningstal och i flera fall låga antagningspoäng kan generera en ond cirkel.   
LTH vill ändå framhålla att studieresultaten mätt i håp/hås inte har försämrats i takt med 
resurserna. Nivån pendlar mellan 83 % och 90 %. En avgörande faktor är sannolikt 
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lärarnas starka engagemang och kompetens. Teknologenkäten visar även på en mycket 
hög värdering av lärarnas kompetens, tillgänglighet och intresse för studenterna. Det kan 
tolkas som att den kärva ekonomin inte har drabbat studenterna. LTHs oro gäller de 
långsiktiga effekterna av finansieringen, inte minst då det gäller att utveckla 
undervisningen och studiemiljön samt att utgöra en konkurrenskraftig arbetsplats för de 
mest lämpade lärarna. 

Styrkor: Den osäkra och försämrade ekonomin har inte på kort sikt drabbat studenternas 
uppfattning om sin utbildning. LTH situation är överblickbar, och stora insatser görs på såväl 
central nivå som på institutionsnivån för att anpassa kostnadsnivån till förutsättningarna. 

Svagheter: LTH har ett stort utbud av civilingenjörsutbildningar där flera program är för små 
för att bära ett önskat utbud av valfria kurser. Urholkningen av fakultetsanslagen försvårar för 
institutionerna att flexibelt planera för att lärarna skall verka som både utbildare och forskare. 

Planerade åtgärder: LTHs högskoleingenjörsutbildning reduceras kraftigt. 
Civilingenjörsprogrammen kommer att samordnas tydligare inom ramen för en ny 
beslutsorganisation. Färre, men bättre finansierade kurser ska ge institutionerna möjlighet att 
stabilisera ekonomin och att samtidigt utveckla kvaliteten i undervisningen. En ännu tydligare 
fokusering att få studenterna att klara första årets studier bättre. 

7. Uttryckt i manår är 205 professorer, lektorer, adjunkter och doktorander engagerade vid 
LTH inom civilingenjörsutbildningarna. Det är inte möjligt att på rimligt sätt göra en 
bedömning av antalet timanställda (teknologer och andra) i de personaladministrativa 
system som finns att tillgå inom universitetet. 
 

Anställning 
Antal 

verksamma 
inom CI 

Andel med internt eller 
externt finansierad 

forskning 

Helårs-
ekvivalenter 

CI 
Professor 119   96 %   40,1 
Universitetslektor 135   41 %   82,0 
Universitetsadjunkt   53   26 %   36,9 
Gästlärare     2     0 %     0,9 
Doktorand 291 100 %   44,7 
Summa inkl doktorander 600  204,6 
Summa exkl doktorander 309  159,9 

Uppgifterna baseras på institutionernas lönekontering i oktober 2004. 

Styrkor: Civilingenjörsutbildningarna bärs upp av lärare med mycket hög kompetens inom 
sina ämnen. Andelen professorer aktiva inom grundutbildningen är mycket hög. 

Svagheter: Svårigheten att flexibelt kunna kombinera lärartjänst med reguljär verksamhet i 
industrin. 

8. Vid LTH finns ingen central reglering av arbetsfördelningen för den enskilda läraren 
mellan undervisning, forskning och kompetensutveckling. Detta är en 
arbetsledningsfråga för institutionsprefekten. För att garantera kvalitet inom 
undervisningen vid LTH och för att garantera våra lärare en god arbetsmiljö finns en 
uttalad ambition att lärare inom samtliga utbildningsprogram också forskar inom sitt 
ämnesområde. Kompetensutvecklingen inom ämnena uppnås genom att upprätthålla en 
aktiv forskningsverksamhet och genom samverkan med näringslivet. Vid anställande av 
universitetsadjunkter ska upprättas en kompetensutvecklingsplan, där verksamheten ska 
garantera utrymme för att läraren kan uppnå doktorsexamen. 
En omfattande enkät inom LTH visar att 72 % av lärarna (där lärare då inkluderar såväl 
doktorander som timanställda teknologer) på programspecifika kurser bedriver aktiv 
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forskning och att 46 % är disputerade. Även om skillnader mellan ämnesområden 
föreligger, visar detta att systemet fungerat utmärkt på LTH som helhet. 

Styrkor: Ansvaret, befogenheterna och resurserna för kompetensutvecklingen ligger samlade på 
en tydlig nivå – institutionerna. Institutionen bemannar kurserna övervägande med forskande 
lärare. 

Svagheter: LTH har ingen policy för hur institutionerna ska planera för lärarnas 
kompetensutveckling, vilket medför stora skillnader mellan de enskilda lärarnas situation. 
Den förhållandevis låga nivån på fakultetsmedel ger litet utrymme att ge riktade 
forskningsresurser till adjunkterna. 

9. För anställning av lärare vid LTH finns utarbetade rutiner som utgår från gällande 
lagstiftning och tillämpningsföreskrifter. De bedömningsgrunder som 
lärarförslagsnämnderna och de sakkunniga ska beakta kan indelas i vetenskaplig 
skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap och samverkan med industri 
och samhälle, information om forsknings- och utvecklingsarbete. Vid bedömningen av 
den vetenskapliga skickligheten har lärarförslagsnämnderna även att ta hänsyn till annan 
yrkesskicklighet än den rent akademiska. Kvalificerad erfarenhet från industri och annan 
verksamhet utanför högskola tillmäts därför stor vikt vid rekrytering av lärare, framförallt 
inom tillämpade ämnen. Det vetenskapliga behörighetskravet kan helt eller delvis ersättas 
med yrkesmässig skicklighet, som är av betydelse med hänsyn till ämnets innehåll och de 
arbetsuppgifter, som ska ingå i anställningen. Detta gäller särskilt vid anställning av 
adjungerade lärare, som ofta samtidigt finns på ledande befattningar inom näringslivet. 
Lärarförslagsnämnderna har utarbetat checkpunkter för att kunna bedöma sökande med 
meritering utanför högskolan. I bedömningen vägs då in om den sökande t ex har 
förmåga att kombinera ingenjörsarbete och teknikvetenskapliga fakta, varit särskilt aktiv 
inom R&D-verksamhet, varit projektledare för stora projekt med betydande inslag av 
kreativitet, nytänkande, vitalitet etc, genomfört projekt, utredningar på avancerad nivå 
och/eller med komplex sammansättning eller visat god förmåga att initiera, organisera 
och leda projekt, att kommunicera och samverka även i bredare sammanhang. 
Bisysslor kan betecknas som yrkeserfarenhet i de flesta fall. Om bisysslorna tas med i 
bilden, har ca 20 à 25 % av lärarna yrkeserfarenhet utanför högskolan. 

10. Andelen kvinnliga lärare verksamma inom civilingenjörsutbildningen är ca 15 %, såväl 
inkl som exkl  doktorander. 
Det övergripande målet med jämställdhetsarbetet vid LTH är att skapa en miljö, där 
kvinnor och män har samma förutsättningar för karriär och personlig utveckling. Vid 
rekrytering till lediga tjänster eftersträvar LTH en jämnare könsfördelning. LTHs mål vid 
nyrekrytering är könsfördelningen 40 - 60 % för doktorander och för 
forskarassistenttjänster. Målet för lektorer är att minst 35 % ska vara kvinnor och för nya 
professorer minst 20 % (år 2004). Också på ledningsnivå och i beslutande nämnder 
eftersträvas en jämnare könsfördelning. LTH har en kvinnlig rektor och kvinnliga 
personal- och informationschefer. Vidare finns ett antal kvinnliga institutionsprefekter 
och enhetschefer. 
Riktlinjer och åtgärder för LTHs jämställdhetsarbete har utarbetats och finns preciserade i 
en jämställdhetsplan (dnr LTH F 11 632/2004, www.lth.se/intralth/h_r/jamstalldhet/) och 
är baserade på Lunds universitets jämställdhetspolicy 
(www.lu.se/pers/jamstalldhet/jpolicy.htm) 
LTH har en aktiv jämställdhetsgrupp. Lunds universitet har ett speciellt 
ledarskapsprogram som riktar sig till kvinnor, vilket också kommit kvinnliga lärare vid 
LTH till del.  
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Enligt 10 § Jämställdhetslagen skall arbetsgivaren årligen, upptäcka, åtgärda och 
förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan män och kvinnor. 
Denna jämförelseanalys görs årligen sedan minst fem år tillbaka. Det har inte 
framkommit några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom LTH.  
LTH vill även väcka frågan om det viktiga målet att utbildningen i sig inte ska vara 
diskriminerande. På LTH kan vi tyvärr konstatera att kurserna och utbildningarna inte 
upplevs på samma sätt av kvinnliga och manliga studenter. En genomgående skillnad är, 
att kvinnorna uppfattar arbetsbelastningen som högre än männen. Ett preliminärt intryck 
är också, att kurser med studentaktiva undervisningsformer ges högre poäng med CEQ 
av kvinnor än av män samt att det omvända gäller. LTH menar att den pedagogiska 
förskjutningen från förmedlingsperspektiv till lärandeperspektiv speciellt gynnar de 
kvinnliga studenterna. Teknologkåren genomförde under 2003/2004 en serie 
uppskattade seminarier och temadagar om jämlikhet i utbildningen. 

Svagheter: Skillnaderna inom olika utbildningsområden är påfallande, speciellt saknas 
kvinnliga förebilder för studenterna inom elektroteknikområdet. Diskussionen om 
genusperspektiv i utbildningen är eftersatt inom LTH. 

11. De övergripande målen för den pedagogiska utvecklingen på LTH är att ständigt och 
systematiskt utveckla undervisningen och samtidigt kvaliteten på studenternas lärande 
(www.lth.se/genombrottet/). För att nå detta mål ska all undervisning utgå från ett 
lärandeperspektiv och en kultur ska finnas, där lärarna har ett forskande förhållningssätt i 
sin undervisning. Erfarenheter och kunskap om undervisning och lärande ska spridas och 
delas inom lärarkollegiet. Graden av samverkan kring grundutbildningen och 
kompetensen inom lärande och undervisning i högre utbildning ska ständigt öka och då i 
synnerhet inom teknikämnena.  
Den pedagogiska utvecklingen på LTH vilar i huvudsak på tre ben, högskolepedagogiska 
kurser, konsultativ utvecklingsverksamhet, praxisnära högskolepedagogisk forskning, 
utvärdering och belöningssystemet ETP (Excellent Teaching Practice). Dessa aktiviteter 
involverar lärarkollegiet på olika sätt. Universitetsstyrelsen beslöt 2003 att målet är att alla 
lärare ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor, varav det 
krävs minst fem veckor som behörighet för sökande till anställning som universitetslektor 
eller adjunkt. På LTH utgörs den högskolepedagogiska kompetensutvecklingen av två 
grundkurser inom allmän högskolepedagogik, av vilka en måste ingå i behörigheten och 
dessutom av ett antal specialiseringskurser.  
De pedagogiska kurserna präglas av ämnesdidaktik och lärarens egen kompetens i att 
beforska sin egen undervisning. Detta har lett till ett ökat samarbete med Pedagogiska 
institutionen vid Lunds universitet. För att ytterligare stärka lärarnas självständighet i att 
utveckla sin pedagogiska kompetens och visa på metoder för studentaktivt lärande 
tillämpas sådana metoder i de pedagogiska kurserna. En viktig del i LTHs pedagogiska 
utvecklingsverksamhet är att kunna erbjuda ett konsultativt stöd till lärare, lärarlag, 
utbildningsnämnder eller andra som önskar utveckla undervisningen. Vidare anordnas 
kontinuerligt mötesplatser för samtal mellan lärare, däribland seminarier kring aktuella 
pedagogiska frågor och en årlig campuskonferens, Pedagogisk inspirationskonferens, där 
lärare från LTH och Öresundsregionens övriga tekniska utbildningar inbjuds att delta.  
I tabellen nedan redovisas pedagogisk LTH-utbildning, ”i egen regi”, redovisat på 
lärarkategori. Registret över lärarnas pedagogiska utbildning är under uppbyggnad och 
tabellen kan därför f n inte kompletteras med uppgifter om sådan utbildning förvärvad 
utanför LTH. 
 

Lärarkategori Antal lärare  Pedagogisk utbildning / veckor 
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Totalt inom 
hela LTH 

GU, inom 
CI 1-2  3-4  5  6+  

Professor 162 119  33 6 19 6 
Universitetslektor 180 135 79 20 27 23 
Universitetsadjunkt   93   53  12 3 16  
Doktorand 516 291 64 84 7  

 
Följande kurser gavs 2004: 
 

LTH-gemensamma kurser Deltagare 
Kommunikationsteknik 13  
Högskolepedagogisk introduktionskurs 67 
Högskolepedagogisk inspirationskurs 15 
Ämnesdidaktik inom naturvetenskap och teknik   4  
Programspecifika kurser Deltagare 
Pedagogisk workshop för lärare i årskurs 1 och 2 arkitektutbildningen 10  
Pedagogisk workshop för lärare inom CI-programmen V och L   8 

 
Kursutvärderingarna vid LTH har utformats så, att de kan utgöra återkopplingen i 
lärarnas egen lärprocess om sin egen praktik. LTH har därför valt att bygga 
utvärderingssystemet på enkäten Course Experience Questionnaire. Där analyseras 
undervisningen utifrån det lärandeperspektiv, som genomsyrar hela LTHs 
högskolepedagogiska verksamhet. I kursutvärderingsprocessen kvalitetssäkras en 
pedagogisk dialog mellan lärare, studenter och programmen. Detta har ökat lärarnas 
efterfrågan på riktat konsultativt pedagogiskt stöd. 
För att manifestera att pedagogisk kompetens värderas har LTH inrättat en pedagogisk 
akademi. Syftet med den pedagogiska akademin är att ge ett erkännande, motsvarande 
docentnivå, åt den pedagogiska utvecklingen på LTH. Lärare och studenter skall ges en 
tydlig signal om att LTH är en högskola som systematiskt satsar på undervisningens 
kvalitet. Till Pedagogiska akademin kan lärare (inte doktorander) ansöka om att få sina 
pedagogiska meriter bedömda, och om de blir antagna, få ett intyg om sin pedagogiska 
kompetens, ETP, samt en omedelbar löneökning. Dessutom får de institutioner, där 
dessa lärare är verksamma en höjning av sitt anslag. För närvarande har 50 lärare ETP. 

Styrkor: Den pedagogiska verksamheten åtnjuter högt anseende och god legitimitet bland 
LTHs lärare och är väl synkroniserad med utbildningsnämnder och institutioner liksom med 
LTHs kursutvärderings- system. Samverkan med Pedagogiska institutionen och universitetets 
pedagogiska centrum, UCLU. 

Svagheter: Teknologenkäten visar att det inte skett en mätbar förbättring av värderingen av 
lärarnas pedagogiska förmåga mellan 2000 och 2004. De praktiska möjligheterna att inom 
rimlig tid nå målet tio veckors utbildning för alla lektorer och adjunkter är små. På vissa 
institutioner är andelen lärare med pedagogisk utbildning oproportionerligt låg. 

Planerade åtgärder: Med hänsyn till betydelsen av tidig studieframgång kommer en 
kraftsamling ske för lärarna och kurserna i årskurs 1. Nya utbildningsformer ska utvecklas för 
att nå tioveckorsmålet. 

12. Antagningskraven till civilingenjörsutbildningen, 180 poäng, överensstämmer med 
Högskoleverkets föreskrifter. De särskilda behörighetskraven är därmed Matematik E, 
Fysik B och Kemi A. Dessa behörighetskrav avspeglar, enligt LTHs uppfattning, en 
rimlig arbetsfördelning mellan högskola och gymnasieskola; det är inte rimligt att 
högskolan skulle ta över gymnasieundervisning. LTH anser även, att det skulle vara fel att 
signalera till omvärlden, att omfattningen av matematikstudier inför 
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civilingenjörsutbildning skulle kunna minskas. Examenskraven har i 
Högskoleförordningen formulerats i termer av studier i viss omfattning. Denna reglering 
blir meningslös, om man inte utgår från en viss startnivå, vilket gör avsteg från kravet på 
Matematik E olämpligt.  
Civilingenjörsutbildningen i riskhantering har särskilda antagningskrav. 
LTH antar även studenter med lägre behörighet från gymnasieskolan om dessa 
genomgått ett fullständigt Tekniskt basår och därigenom uppfyller behörighetskraven. 
Däremot har LTH valt att inte utnyttja den möjlighet som Högskoleförordningen ger till 
lokalt beslut om lärosätesspecifika urvalsgrunder för högst tio procent av platserna. Andra 
antagningsprinciper än standardbehörighet och betygskonkurrens som urvalsinstrument 
kräver en omfattande utveckling av antagningsprocessen. LTH tar här ett nationellt 
ansvar genom att samarbeta aktivt med HSV vid framtagning av särskilt antagningsprov 
för teknikutbildningar. 

Styrkor: De högt ställda behörighetskraven är desamma som gäller på Chalmers och 
Linköpings tekniska högskola. 

Svagheter: Systemet med standardbehörigheter leder bl a till svårhanterlig spridning i 
förkunskaperna inom kemiområdet.  

13. LTH har under lång tid arbetat metodiskt och målmedvetet med rekrytering av 
studenter. Arbetet innehåller både långsiktiga och kortsiktiga projekt. Det långsiktiga 
arbetet avser att öka intresset för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och arbetet 
sker ofta i samarbete med andra fakulteter och högskolor. Att öka kännedom om och 
förtroende för LTH är också en del i ett långsiktigt arbete. Det kortsiktiga arbetet har 
mera karaktären av marknadsföring. Rekryteringsarbetet fokuserar på att rekrytera till 
LTH som teknisk högskola, inte på att rekrytera till enskilda, konkurrerande 
utbildningsprogram. 
LTHs vision är att uppfattas som öppet och välkomnande med en högklassig utbildning 
och forskning, som är till för alla och som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Målet 
är att attrahera ungdomar – både män och kvinnor från alla kulturer – att söka till LTH. 
Strategin är att genom kunskap om omvärlden följa ungdomars attityder, trender, 
förutsättningar och mötesplatser. I det arbetet är möten och mötesplatser viktiga, liksom 
ökade kontakter och samarbete med andra viktiga aktörer i ungdomars liv. 
LTH utser studentambassadörer som representerar olika grupper och får funktion som 
förebilder. Även alla anställda är i realiteten ambassadörer. Dessutom är kontaktnät med 
alumner och näringsliv väsentligt, inte minst för yrkesinformation. 
LTH har under lång tid arbetat med omvärldsinformation. Enkäter ger information om 
från vilka gymnasieskolor de nyantagna studenterna kommer, hur de inhämtat 
information om LTH och vad som varit avgörande i beslutet att söka just till LTH. 
Rekryteringsprocessen har efterhand kunnat förbättras. Utbildningskatalogen är 
utformad efter diskussioner med referensgrupper; regelbundna möten med 
lundateknologer, gymnasister, högstadieelever, SYO-konsulenter och lärare. Information 
inhämtas också från olika rapporter som t ex Ungdomsbarometern. 
Budskapen i LTHs kommunikation är: Välkommen i LTH, hög kvalitet, internationellt, 
forskningsstarkt, LU-tillhörighet, en av Sveriges stora tekniska högskolor, LTH tar hand om 
studenterna, pedagogisk utveckling, Lund-studentstaden, Öresundsregionen. Efter 
inhämtande av kunskap från utvärderingar och omvärldskunskaper och kopplat med de 
budskap som ska stå för LTH, utformas en rekryteringsplan. 
Olika aktiviteter är en betydelsefull del i rekryteringsplanen. Här ingår satsning på 
speciella grupper med perspektivet att bredda rekryteringen.   
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Framgångsfaktorer för att gymnasister ska söka till LTH har visat sig vara framförallt 
påverkan från vänner och familj, LTHs rekryteringsbroschyr, information på Internet 
men också besök på LTH. Mätningar från 1995 och framåt visar att bland 
motiveringarna för att välja LTH har ’gott rykte’ ökat från 25 % till 70 %, Lund som 
studentstad är nu bidragande för 68 % jämfört med 39 %, medan närheten till hemorten 
gått ner till 40 % från 54 %. 
För att kunna attrahera fler kvinnliga studenter anordnas årligen ”Flickor på teknis”, då 
150 gymnasieflickor besöker LTH under tre dagar. Även information på gymnasieskolor 
speciellt för flickor har arrangerats. Speciella webbsidor finns om hur det är att vara 
kvinna på LTH: ”Kvinna på teknis”. På initiativ av verksamma kvinnor finns flera 
kvinnliga nätverk inom LTH. Dessa nätverk samarbetar med kvinnliga civilingenjörer, 
arbetar aktivt för att öka antalet kvinnor i utbildningen, agerar som starka intressegrupper 
och inte minst fungerar de som stöd för de kvinnor som verkar inom LTH. 
4U2choose är ett rekryteringsprojekt finansierat av Rekryteringsdelegationen. Projektet 
inriktar sig mot gymnasieskolornas yrkesprogram. För att kunna nå ungdomar med 
invandrarbakgrund och ungdomar från studieovana miljöer innehåller projektet 
satsningar på underrepresenterade grupper i de befintliga rekryteringsprojekten. ”Success 
stories” i media är andra exempel. Planer finns på information om LTH på de vanligaste 
invandrarspråken. För speciellt motiverade och duktiga gymnasister drivs 
”Gemstoneprojektet”, vilket vänder sig till elever, intresserade av naturvetenskap, 
matematik och teknik i gymnasieskolor över hela landet. Antagna till projektet erbjuds 
möjlighet att delta i en forskarvecka i Lund, i forskningsprojekt och i universitetskurser.  
Utvecklingen de närmaste åren kommer att fokusera på yrkesinformation och specifika 
åtgärder för att nå fler ungdomar från invandrartäta områden i Skåne. Arbetet med 
yrkesinformationen kommer att resultera i en katalog med yrkesverksamma förebilder 
från olika grupper i samhället. Aktiviteter för att stimulera intresset för teknikstudier på 
längre sikt är bl a ”Upptäckarklubben” för barn i åldrarna åtta till tio år. Som uppföljning 
kan barnen gå fortsättningskursen ”Forskarklubben”. Studenter från kemi- och bioteknik 
besöker klasser i åk 5 med ”kemishower”. Förskollärare och lärare inbjuds även de att 
delta i fysikaliska och kemiska experiment. 
Samtliga åttondeklasser i Sverige har möjlighet att delta i ”Teknikåttan” – ett 
samarbetsprojekt med andra högskolor i Sverige och med det lokala näringslivet i Lund.  

Styrkor: Rekryteringsarbetet bedrivs långsiktigt. LTH har en god synlighet mot potentiella 
sökanden, en tydlig och saklig rekryterings- och informationsverksamhet. I det komplexa 
arbetet att rekrytera ungdomar från studieovana miljöer deltar LTH i den verksamhet, som 
Lunds universitet bedriver. 

Svagheter: Viss otydlighet i profileringen, eftersom LTH är en fakultet inom universitetet. 
Antalet kvinnor inom vissa utbildningar (t ex Datateknik) är oacceptabelt lågt.  

14. Byggnaderna på LTHs campusområde är huvudsakligen uppförda på 1960-talet och har 
Akademiska Hus som fastighetsägare. Kårhuset färdigställdes 1994 och den senaste 
byggnaden, Ingvar Kamprad Designcentrum 2002. Byggnaderna från 60-talet är 
samtliga, med undantag för E-huset, i behov av underhållsåtgärder. Särskilt ventilationen 
är i behov av förbättring.  
Biblioteksresurser: Inom Lunds universitet har sedan årsskiftet 2002/2003 fakulteterna 
ansvaret för informationsförsörjning inom sina egna områden. De olika enheterna 
samverkar inom nätverket LUB.  LTH utnyttjade tidigare det centrala 
Universitetsbiblioteket för sin biblioteksservice samtidigt som institutionerna byggt upp 
större eller mindre institutionsbibliotek för sina behov.  
LTH utvecklar för närvarande en egen struktur för bibliotek och informationsförsörjning.  
Målet är att ett antal bibliotek inom LTH ska uppfylla kraven på LUB-bibliotek. Det 
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handlar om allsidig biblioteksverksamhet, elektroniska tjänster, uppdaterad webbsida, 
katalogisering i bibliotekssystemet, kvalificerad personal, ändamålsenliga lokaler, 
fastställda öppettider, styrgrupp och budget. 
Hittills har sex bibliotek vid LTH blivit medlemmar av LUB-nätverket. Ett av dem är 
LTHs kursbibliotek, vilket är en del av LTHs Studiecentrum. Andra bibliotek är bl a 
Matematiska biblioteket, Biblioteket för fysik och astronomi, Kemiska biblioteket och 
Biblioteket för arkitektur och design. Det finns också några större institutionsbibliotek 
inom byggområdet och inom elektroteknik/datateknik. Studenterna har tillgång till 
samtliga bibliotek. Ekologiska institutionens bibliotek inom Naturvetenskapliga 
fakulteten har ställt sitt bibliotek till förfogande för Ekosystemteknikutbildningen. 
Lunds universitets studenter har, även hemifrån, tillgång till de elektroniska resurserna. 
Genom Internet har studenterna tillgång till en webbaserad introduktionskurs i att söka 
information i databaser, på nätet och i bibibliotekskataloger. Studenterna kan också boka 
en bibliotekarie på studiecentret för att få hjälp med kvalificerade informationssökningar.   
På studiecentret finns tidskrifter och kurslitteratur samt tekniska referensverk, allmänna 
uppslagsverk och lexikon. LTHs studenter har genom nätverket LUB tillgång till en stor 
del av böckerna och tidskrifterna vid de olika biblioteken. I projektkurser och 
examensarbeten, använder sig studenterna av institutions-biblioteken inom LTH.  
Datorsalar: De studerande vid civilingenjörsutbildningarna har tillgång till 35 allmänna, 
bokningsbara datasalar med totalt ca 425 datorer. Datorsalarna, som är tillgängliga 
dygnet runt, är utrustade med skrivare - varav vissa är färgskrivare - och scanners. Av 
datorerna är 90 SUN-datorer och resterande ca 335 PC. Därutöver har Studiecentrum 
drygt 20 PC och ytterligare ca 20 PC finns utplacerade på läsrumsytor i några av LTH-
husen. Vid ekosystemteknikprogrammet utrustas studenterna med var sin bärbar dator. 
Basinstallationen av programvaror i datasalarna är Windows XP, Norton antivirus, Office 
standardversion multilanguage, Adobe Acrobat standardversion, Matlab, Femlab och 
Maple. Till detta kommer ett antal gratisprogram och ett stort antal utbildningsspecifika 
programvaror.  
Studenterna erhåller datoridentiteter och e-postadresser direkt vid starten av första 
terminen.  
Studieplatser: Studiecentret är från hösten 2003 inhyst i den f d UB-byggnaden centralt 
på campusområdet. Där ligger fokus på studiemiljö, pedagogisk utveckling, 
informationshantering och plats för möten. Lokalerna är provisoriskt inredda i väntan på 
den ombyggnad som är under projektering och som kommer att genomföras under 
2005, men en stor del av de planerade funktionerna är igång. Byggnaden, totalt 4 800 
kvm i tre plan, kommer att ha välutrustade studieplatser, plats för grupparbeten och 
lokalytor för seminarier, datorer för arbete och informationshantering, studievägledning 
och kompetent personal till hjälp i det dagliga studiearbetet.  
I Studiecentrum tillhandahålls f n ca 150 studieplatser. Normalt är studiecentret öppet 
alla veckans dagar. I LTH-byggnaderna finns dessutom grupprum och läsrum för de 
studerande.  Därutöver har LTHs studenter möjlighet att använda seminarierum, när 
dessa inte är bokade för undervisning. Normalt är sådana lokaler tillgängliga en stor del av 
dygnet. Överlag önskar teknologerna tillgång till fler läsplatser, vilket framförallt är en 
ekonomisk fråga. 

Styrkor: Studenterna ger den fysiska arbetsmiljön väl godkänt. Tillgången på datorer upplevs 
som god med undantag av programmen V, L och Rh. 

Svagheter: Tillgången på läsplatser och grupprum är otillfredsställande. Ventilationen upplevs 
enligt Teknologenkäten som dålig även i hus som har ventilationssystem, vilka till höga 
kostnader väl uppfyller alla vedertagna komfortkrav. Bullernivåerna är störande i orenoverade 
hus, t ex Kemicentrum.  
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Planerade åtgärder: Ombyggnaderna av Studiecentrum och Kemicentrum kommer att ge nya 
studieplatser, bättre biblioteksservice, lägre bullernivå m m.  

15. För att informera studenterna och institutionerna om gällande utbildningsplaner och om 
utbildningsutbudet ger LTH årligen ut dels en studiehandbok dels en bok med samtliga 
kursplaner. Studiehandboken innehåller uppgifter om gällande generella bestämmelser 
och de olika programmens utbildningsplaner. Här ingår också en läro- och timplan. 
Studiehandboken innehåller vidare uppgifter om alla större skriftliga tentamina under 
året. Boken med kursplaner innehåller kursplanerna för alla kurser som gäller det aktuella 
året. Varje teknolog får studiehandboken utan särskild begäran. Boken med kursplaner 
ges till de studenter som efterfrågar den. Studiehandboken och kursplanerna finns på 
LTHs webbsidor.   
För att samla in uppgifter till kursplanerna och producera de angivna publikationerna 
används en kursdatabas (KA-systemet). Härigenom får kursplanerna en enhetlig struktur. 
Lärare eller administrativ personal vid institutionerna uppdaterar kursdatabasen årligen. 
Detta är det enda tillfälle, då institutionerna behöver lämna uppgifter om utbudet m m. 
Utbildningsnämnderna granskar det inkomna materialet och godkänner eller ändrar 
uppgifterna.  Ändringar görs normalt efter kontakter med institutionerna. 
Institutionerna har i allmänhet dessutom alla kursplaner, kursprogram och annan aktuell 
information tillgängligt på sina hemsidor. 
Förutom för de angivna publikationerna används kursdatabasen för schemaläggning, 
budgetering och inläggning av kursutbudet i LADOKs katalog. Det är också LADOK-
funktionen som ansvarar för administration och underhåll av databasen. Detta 
säkerställer överensstämmelse mellan systemen och underlättar institutionernas planering. 
På civilingenjörsprogrammen är kursanmälan obligatorisk. Studenten anmäler sig i KA på 
nätet inför varje läsperiod. Under pågående anmälan kan institutionerna ta ut vissa 
preliminära uppgifter direkt ur anmälningssystemet och även kommunicera direkt med 
studenterna. Institutionerna tar del av inkomna anmälningar genom LADOK, sedan 
anmälningsperioden avslutats. 
Studenterna kan även se vissa egna uppgifter i LADOK. Detta gäller i första hand 
uppgifter om adresser, resultat och anmälningar. 
På webben kan studenterna bl a hämta vissa studieadministrativa blanketter. Lässchemat 
finns tillgängligt på nätet i form av en schemagenerator, där studenten kan generera ett 
eget schema för sina valda kurser. 
LTH har även ett centralt stöd för rapporterande kursutvärdering. Tryckning, 
distribution och bearbetning av den gemensamma kursutvärderingsenkäten CEQ sker 
centralt i syfte att kvalitetssäkra utvärderingsprocessen, bl a genom att avlasta lärare och 
studieråden från ren pappershantering.  
Service åt utbildningsnämnder och studenter, även i viss mån till institutioner, ges av 
utbildningsplanerare och studievägledare. Denna administrativa personal är centralt 
anställd på LTH och geografiskt placerad på s k studiekontor i några av byggnaderna på 
campusområdet. Institutionerna har i allmänhet kurssekreterare, som särskilt arbetar med 
sådant som rör grundutbildningen.  

Styrkor: Knytningen av enskilda administratörer till ett visst program bidrar till att stödet till 
nämnd och lärare fungerar bra. Teknologenkäten visar att studenterna är nöjda med den 
administrativa service de får.  

Svagheter: Knytningen av enskilda administratörer till ett visst program gör stödet till nämnd, 
lärare och studenterna sårbart för vakanser etc. Teknologenkäten visar att studenterna är 
mindre nöjda med hjälpen med personlig studieplanering. Kursanmälningsobligatoriet 
tillämpas så liberalt att felprocenten vid kursstart är onödigt hög.  
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Planerade åtgärder: Ny organisation ska skapas, där utbildningsplanerare respektive 
studievägledare i större utsträckning kan ersätta varandra och ha arbetsuppgifter som är LTH-
övergripande.  

16. Civilingenjörsutbildningarna ges på LTHs campusområde i nordöstra Lund med 15 
minuters gångväg från centrum. LTHs samtliga byggnader finns samlade på området. I 
de omgivande kvarteren finns institutionerna från Naturvetenskapliga respektive 
Medicinska fakulteten och Ekonomihögskolan.  Forskningsbyn Idéon ligger intill LTHs 
Campus. På campusområdet finns också lunchrestaurang och caféer, enklare 
teknologcaféer i varje hus, bokhandel, motionslokal och festlokal för studenterna. Stora 
studentbostadsområden och studentnationer finns i LTHs närhet och på gång- och 
cykelavstånd.  

Styrkor: Trots lokaliseringen av högskoleingenjörsutbildningen till Helsingborg har LTH 
landets högsta övergång från högskoleingenjörsexamen till vidare studier till civilingenjör 
(23 %). 

Svagheter: Lokaliseringen av högskoleingenjörsutbildningen till Helsingborg gör det onaturligt 
att byta från civilingenjörsutbildningen till högskoleingenjörsutbildningen, även om så skulle 
vara befogat. 
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17.  
Antagna Examina2 År Förstahandssökande 

Nybörjare1 Totalt CI CI+arkitekt 
 Behöriga Samtliga M K M K M K M K 

1996 1336 1490 594 187 710 220 409   98 419 115 
1997 1314 1507 564 213 646 251 411 119 428 129 
1998 1702 1930 670 261 749 284 422 122 442 142 
1999 1462 1640 696 267 779 290 379 121 395 135 
2000 1363 1541 697 281 765 310 418 115 430 133 
2001 1501 1695 746 293 844 336 425 111 449 133 
2002 1548 1733 765 274 886 312 432 160 452 188 
2003 1462 1647 793 308 938 361 443 172 459 189 
2004 1494 1589 814 277 973 333 504 181 524 209 

1 Som nybörjare räknas de som påbörjat termin 1. I Totalt ingår även de som antagits till senare 
del av program oberoende av om de kommer från eget eller annat lärosäte. I båda fallen räknas 
endast de som har en kursregistrering som bidragit till antalet helårsstudenter.  
2 Examen avlagd på lärosätet. 
 

Uppgifter om könsfördelning bland förstahandssökande finns inte hos Verket för 
högskoleservice. 
Antalet behöriga sökande är relativt stabilt, men antalet sökande per antagen har minskat 
kraftigt. Betygskonkurrensen har därvid minskat. Detta har viss inverkan på 
studieresultaten. Bortser man från 1996 finns en trendmässig minskning i andelen 
kvinnliga antagna. Antagning i högre årskurs ökar och utgör 16 % av nyantagningen. 
Genomströmningen på civilingenjörsutbildningen för nyantagna bör mätas 14 terminer 
efter antagningen. Orsaken är att många studenter tar examen efter 10 terminers reella 
studier vid LTH, samt någon period av studieuppehåll från LTH som ofta kombineras 
med studier vid annan fakultet. För årskullarna 1996-98 gäller: 
 

Andel som avlagt examen 12 
terminer efter antagning 

Andel som avlagt examen 14 terminer 
efter antagning Antagningsår 

Män Kvinnor Män Kvinnor 
1996 36 % 40 % 48 % 56 % 
1997 43 % 46 % 54 % 56 % 
1998 44 % 52 %   

 
Av ovanstående kan vi konstatera att det på LTH-nivå inte finns någon kortsiktig trend 
med fallande genomströmning, och att kvinnor klarar utbildningen bättre än sina 
manliga kamrater.  
Studenter som antas till högre årskurs eller till påbyggnadsutbildning tar i regel examen. 
Detta bidrar starkt till det förbluffande resultatet att nyantagningen av 781 personer 1996 
följdes av 615 avlagda examina under 2003. Många av dem som avlagt examen har 
säkerligen registrerats som ”avhoppade” på andra utbildningar i landet, medan andra har 
byggt på en kortare ingenjörsutbildning. Denna öppenhet och flexibilitet inom det 
svenska utbildningssystemet förtjänar att få positiv uppmärksamhet i sammanhanget. 
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18. Mål och utfall för civilingenjörs- och arkitektexamina vid LTH: 
  Avlagda examina 

Period Mål A CI 
Differens  

1993-07-01—1996-06-30 1520   58 1411   -51 Osäkra uppgifter 
1997-1999 1700   97 1574   -29  
2000-2002 1940 124 1661 -155  
2003-2005 2140     
2001-2004 2510 175 2428  +93  
2005-2008 2865     

 
Tabellen haltar något beroende på bristande konsekvens i regleringsbreven. 
Det verkar rimligt att LTH kommer att uppnå uppdragsmålet under perioden 2005-
2008. Detta förutsätter att den totala genomströmningen upprätthålls. 

19. LTH organiserar stödet till studenterna, studievägledningen inbegripen, som en central 
funktion till utbildningsprogrammen.  
Det är första studieåret, egentligen första studieterminen, som är avgörande för den 
enskilde studentens studieframgång. Åtskilliga undersökningar, som genomförts vid 
LTH, har påvisat detta. Därför försöker LTH aktivt lägga grunden till studieframgång 
redan från studiestarten och arbeta förebyggande, inte genom reaktiva åtgärder. LTH 
införde således 1997 ett program, där introduktionens betydelse för studenternas 
framgång i studierna lyftes fram. Utgångspunkten var att genom att redan från 
studiestarten medverka till att skapa goda studieförutsättningar, skulle LTH ge fler 
möjligheter att klara sin utbildning, förebygga svårigheter i studierna och förebygga 
avhopp. Goda studieförutsättningar skapas i en studiemiljö, där hänsyn tas till såväl de 
utbildningsmässiga som de sociala faktorerna. För att uppnå detta krävs en kontinuerlig 
samverkan mellan olika aktörer. 
Introduktionsarbetet är en kontinuerlig process, som startar med en utvärdering av 
föregående års mottagning. Det finns en viss central samordning. På programnivå finns 
introduktionsarbetsgrupper, som är samarbetsorgan mellan programledning och 
respektive programstudenter. Arbetsplaneringen sker i samverkan och balans eftersträvas 
mellan det utbildningsmässiga och de sociala aktiviteterna. När de nya studenterna 
kommit till LTH ska de få kunskap om vilka kontaktytor som finns och till vilka 
personer och instanser det går att vända sig i olika frågor. 
Studievägledningen blir ofta den funktion, dit studenterna först vänder sig. Beroende på 
vad ärendet gäller, kan de antingen få hjälp där eller slussas vidare till rätt instans. 
Studievägledningen har också aktiva uppföljningssamtal med framförallt de nya 
studenterna. Vissa utbildningsprogram satsar stora resurser på denna form av uppföljning 
och direktkontakt. 
LTH erbjuder också SI-grupper (en metod som kallas Supplemental Instruction), där 
Lund utgör ett nationellt utbildningscentrum). Det är ett komplement till ordinarie 
undervisning, som knyts till en kurs vilken upplevs som svår av studenterna. Studenter 
träffas i schemalagda smågrupper under ledning av en äldre utbildad teknolog för att 
diskutera och bearbeta kursinnehållet. Vi erbjuder också preparandkurser i olika ämnen 
under introduktionsveckan. 
LTH har från mitten av 1960-talet haft studiekurator anställd till hjälp för studenterna. 
Studiekurator finns med i Centrala studienämndens samrådsgrupp, där enskilda 
studentärenden avgörs. 
Studenthälsan erbjuder förutom individuella kontakter i form av läkare, psykolog, 
sjukgymnast också olika former av grupper, t ex ”våga tala grupper” och 
stresshanteringskurser. 
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Studenter som behöver särskilt stöd kan få hjälp via en central funktion vid Lunds 
universitet. ”Studieverkstaden med språkservice” bidrar med kunskap om olika 
skrivstrategier och om skrivandets formalia. Studenter med funktionshinder kan beviljas 
medel för olika stödinsatser genom Handikappenheten vid Lunds universitet. 
Dyslexisamordnaren ger stöd till studenter med detta funktionshinder.  
Studentkår/Studieråd: Det finns ett nära samarbete med studentkåren på flera olika plan 
som alla syftar till att skapa goda studieförutsättningar, t ex samarbete i CSN 
samrådsgrupp, utbildningsbevakning, programrådsmöten och terminsmöten. 
Teknologkåren har utvecklat såväl en alkoholpolicy 
(www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/alkoholpolicyTLTH.pdf) och en 
jämlikhetspolicy 
(www.lth.se/UtvardringarKvalitet/Sjalvvardering05/jamlikhetspolicyTLTH.pdf), vilka 
efterföljs av alla aktiva på kår- och sektionsnivå. De studenter som engagerar sig i 
introduktionsarbetet genomgår alkohol-, drog- och jämlikhetsutbildningar. 
Teknologkåren gör årliga utvärderingar av introduktionen, vilka har påvisat 
introduktionens betydelse för den studiesociala situationen; kamratskapen ger en trygghet 
som avspeglar sig i kommande studieresultat. 

Styrkor: Samsynen om vikten av en god studiestart. LTH har stor nytta av kompetensen inom 
universitetet.  

Svagheter: Stödfunktioner är välkänt svåra att organisera. Ett bekymmer med att stödet är en 
central funktion är att det inom den programnära verksamheten kan leda till motstridiga 
förväntningar, där organisationen upplevs som att det finns ett ”dubbelkommando”.  

20. En del i uppföljningen är de nationella enkäter till nyligen utexaminerade civilingenjörer 
som SCB genomför med tre års intervall. Genom Lunds universitet har LTH tillgång till 
information om hur utbildningen har uppfattats i relation till yrkeslivets krav. 
Undersökningen omfattar såväl ämnesmässiga kunskaper som personliga färdigheter. 
Näringslivsrepresentanterna i utbildningsnämnderna ger direkt inflytande från 
utexaminerade på utbildningens utformning. Ledamöterna väljs ut med stor omsorg. En 
enkät till ledamöterna visar att man ser det som särskilt värdefullt att kunna påverka 
utbildningarnas långsiktiga utveckling. 
Ett informellt men viktigt inflytande kommer från lärarnas näringslivskontakter i 
samband med examensarbeten och forskningssamverkan. LTH har dock inget centralt 
stöd eller bearbetning av dessa kontakter. I den mån alumnikontakter finns, är det 
huvudsakligen på programnivå. I utvecklingen av ett utbildningsprogram kan också 
LTHs egna forskarstuderande bidra utifrån de erfarenheter de gjort, då de ganska nyligen 
genomgått utbildningen.  

Svagheter: Kopplingen till LTHs alumniförening har varit för tunn. 

Planerade åtgärder: LTH har tagit över ansvaret för alumniföreningen och har redan vidtagit 
åtgärder för att stärka informationsutbytet mellan de utexaminerade och högskolan. 

21. Denna självvärderingsprocess har bekräftat att engagemanget för civilingenjörs-
utbildningarna är mycket starkt på LTH. En indikation på detta är att ca 200 lärare har 
tagit engagerad del i självvärderingsprocessen. Många av dessa lärare har inte tidigare varit 
involverade i nämndarbete eller i arbetsgrupper inom grundutbildningen.  
Civilingenjörsutbildningarna är inte institutionsangelägenheter utan LTH-program. På 
LTH finns heller ingen motsättning mellan grundutbildning och forskning, utan 
verksamheterna betraktas som lika viktiga och symbiotiska. Från institutionernas sida 
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finns ett starkt stöd för inriktningen mot breda yrkesexamina, vilket stärker fokus på 
studenternas individuella, professionella utveckling inom civilingenjörs-utbildningarna.  
LTH har förmånen att ha studenter och en studentkår, TLTH, som engagerar sig starkt i 
såväl utbildningarna som i lärosätets ledning och utveckling. Detta uppfattas av all 
personal som utomordentligt värdefullt. Förutom att engagemanget är kvalitetshöjande 
inom utbildningen är det ett uttryck för en kultur, där jämställdhet, demokrati och frihet 
är fundamentala. Denna ”Lundaanda” är en viktig del av LTHs identitet. 
LTHs konsekventa matrisorganisationen stärker sammanhanget i 
utbildningsprogrammen och ger förutsättningarna för ett reellt studentinflytande och för 
tydliga kontaktytor mot avnämarna. 
Verksamheten inom LTH bedrivs med ett gott mått av ”ordning och reda”, vilket 
tillförsäkrar studenterna rättsäkerhet och möjligheter att kunna planera och forma sin 
utbildning. Friheten för studenterna att välja kurser, och till och med byta program inom 
LTH, ger en sund konkurrens om studenterna inom högskolan. 
LTH har en väl inarbetad cykel för kvalitetsarbete på programnivå och kursnivå. De 
viktigaste delarna utgörs av följande aktiviteter: 
 

Aktivitet Periodicitet Ansvar för genomförande 
Större studentenkät Vart 4:e år LTH styrelse 
Avnämarundersökning m h a SCB Vartannat år Utvärderingsenheten LU 
Uppdatering och beslut om samtliga 
utbildningsplaner Varje år Utbildningsnämnd 

Uppdatering och beslut om kursplaner Varje år Utbildningsnämnd 
Rapporterande utvärdering av samtliga 
kurser med enhetlig metodik 

Efter varje 
kursomgång Utbildningsnämnd 

Operativ utvärdering Under resp kurs Institution 

 
I arbetet med självvärderingen har mängder med ny information tagits fram och 
sammanställts. Dessa data kan med fördel användas till att lägga fast kvantitativa, 
styrande kvalitetsindikatorer för LTHs civilingenjörsprogram. Vidare har förståelsen av 
verksamheten breddats och fördjupats, samtidigt som en samsyn kring viktiga frågor har 
vuxit fram. Därför är en viktig slutsats av processen kring självvärderingen att det nu finns 
förutsättningar för ett beslut i LTHs styrelse om att införa ett formellt 
kvalitetssäkringssystem. 
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Datateknik (D) 

Arbetet med självvärderingen av civilingenjörsutbildningen i Datateknik inleddes i början 
av november 2004 med ett samordningsmöte med LTHs arbetsgrupp. I samarbete med 
utbildningsnämndens ordförande planerades hur självvärderingsprocessen skulle 
genomföras och hur arbetet skulle fördelas inom programmet. Programmen C, D och E 
har samordnats då dessa utbildningsprogram har en gemensam 
utbildningsnämndsordförande, delar av den administrativa personalen är gemensam och 
programmens bas återfinns inom samma institutioner. För att genomföra arbetet bildades 
en arbetsgrupp med följande medlemmar: 

Rune Kullberg, utbildningsnämndens ordförande 
Per Holm, utbildningsledare 
Birgitta Wendel, utbildningsplanerare 
Nora Ekdahl, studievägledare 
Johan Bjarnevik och Jacob Gradén, studenter 
Boris Magnusson och Karl-Erik Årzén, lärare 
Björn Regnell, LTHs arbetsgrupp (C, D, E) 

Aktiviteter: 
 24 november 2004: gemensamt kickoff-möte för programmen C, D, E, F, Pi, N. 

Arbetsgrupperna fick information, dokumentation och möjlighet att ställa frågor. 
Grupparbeten kring frågorna i programdelen. 

 11 januari 2005: LTH-gemensamt informationsmöte om självvärderingen. Arbets-
gruppen fortsatte sitt arbete. 

 8 februari: första versionen av svaren på programfrågorna klar. 
 11 februari: informations- och arbetsmöte för lärare på D-programmet. Grupparbeten 

där texterna bearbetades. 
 21 februari: arbetsgruppsmöte, ny bearbetning av materialet. 
 3 mars: arbetsmöte för programmets lärare, arbetet med 12-punktsanalysen inleddes. 
 8 mars: arbetsgruppen bearbetade dokumenten ytterligare. 
 14 mars: slutjustering av dokumenten, överlämning till LTH centralt. 

Studierådet har haft en nyckelroll i att engagera studenterna och ge synpunkter och förslag 
i arbetet med självvärderingen. I arbetsgrupper och på möten har studenterna varit 
representerade. 

22. Datateknikprogrammet vid LTH startade 1982 med målet att utbilda ”ingenjörer med 
systemtänkande” där mjukvara, hårdvara och systemämnen som till exempel reglerteknik 
bildar en helhet. Det fanns då och det finns nu ett tydligt behov av ingenjörer med denna 
helhetssyn, och programmets huvudinriktning kan sägas vara oförändrad sedan starten. 
Programmet har sedan 1982 genomgått flera revideringar – den senaste ägde rum år 2000. 
Den senaste revideringen hade främst två mål: att tydliggöra kraven på bas, bredd och 
djup och att utöka studenternas valfrihet. Det resulterade i att kraven för examen nu är 
102 poäng obligatoriska kurser, 20 poäng breddkurser, 15 poäng djupkurser, 
examensarbete 20 poäng och valfria kurser 23 poäng. Före revideringen omfattade 
obligatoriet cirka 125 poäng och det fanns inga krav på breddning eller fördjupning. 

 
Inom obligatoriet ges en ordentlig bas i matematik, datavetenskap och analog och digital 
elektronik. Andra exempel på obligatoriska ämnen är fysik, reglerteknik, 
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programvaruutveckling, datorkommunikation, köteori och kognitionsvetenskap. I 
matematikblocket ingår även matematisk statistik och numerisk analys. Matematikens roll 
och betydelse inom utbildningen diskuteras alltid, och så gjordes också inför den senaste 
revideringen av programmet. Resultatet blev att andelen matematik inom obligatoriet 
förblev stor. En större projektkurs i datavetenskap ingår i obligatoriet. Kursen i 
kognitionsvetenskap ges av Filosofiska institutionen vid Humanistiska fakulteten. 
Avsikten med detta var att studenterna skulle möta en annorlunda vetenskapssyn och 
kanske annorlunda arbetssätt, och efter förvånansvärt få barnsjukdomar så fungerar detta 
mycket bra. 
Breddkurserna är samlade i en ”korg” ur vilken kurser omfattande minst 20 poäng skall 
läsas. Avsikten med breddkurserna är inte att studenterna skall kunna specialisera sig inom 
något område utan främst att de skall prova på nya områden och finna något intressant för 
framtida fördjupning. 
Det finns sex djupkorgar: Programvarusystem, Datorsystem, Telekommunikation, 
Informations- och systemteknik, Bilder och grafik och Medicinska system. Dessutom kan 
kurspaketet System på chips, Socware väljas som fördjupning, eller de LTH-gemensamma 
avslutningarna Industriell ekonomi och Technology Management.  
Vid utformningen av programmet diskuterades mycket hur avslutningarna skulle 
struktureras, till exempel om det skulle finnas obligatoriska kurskedjor inom 
inriktningarna eller inte. Till slut valdes systemet med djupkorgar, där det enda kravet på 
studenterna är att de läser minst 15 poäng inom en djupkorg. De flesta väljer att göra sitt 
examensarbete i ett ämne som är relaterat till den djupkorg som de valt, men det är inget 
krav att så görs. 
Av de helt valfria kurserna kan 10 poäng väljas fritt inom alla fakulteter vid Lunds 
Universitet. Sådana val uppmuntras om de valda kurserna har en förnuftig inriktning 
(fördjupning inom psykologi, ekonomi, språk eller liknande). I praktiken är det också 
sådana kurser som studenterna väljer. De studenter som kan motivera sina val ordentligt 
kan få tillstånd att räkna med mer än 10 poäng från Lunds Universitet i sin examen. 

23. Programmets alla kurser har placerats i kategori a/b/c, och en viktning med antalet HST 
har gjorts. Resultat: 24/58/18 % 

24. Kraven för examen är 102 poäng obligatoriska kurser, 20 poäng breddkurser, 15 poäng 
djupkurser, examensarbete 20 poäng och valfria kurser 23 poäng.  
Breddkurserna är samlade i en ”korg” ur vilken kurser omfattande minst 20 poäng skall 
läsas. Här finns fortsättningskurser i datavetenskap, matematik, hårdvara, reglerteknik och 
andra områden, men också kurser inom för studenterna nya områden som 
signalbehandling, informationsteori, människa-datorinteraktion och ekonomi. 
Också fördjupningarna är samlade i korgar: Programvarusystem, Datorsystem, Tele-
kommunikation, Informations- och systemteknik, Bilder och grafik och Medicinska 
system. Minst 15 poäng skall läsas ur någon av korgarna. 
Av de helt valfria kurserna kan 10 poäng väljas fritt inom alla fakulteter vid Lunds 
Universitet.  
I praktiken fungerar detta system bra. Inte minst viktigt är att det är enkelt för studenterna 
att förstå sig på. Fördelningen av poängen på obligatorium, olika korgar och valfrihet 
verkar också vara rätt avvägd för studenterna: med något undantag anser studenterna (i 
kursutvärderingarna) att de obligatoriska kurserna har hög relevans för utbildningen; så 
var det inte tidigare när obligatoriet var större. Breddkravet anses inte betungande, även 
om enstaka studenter ”absolut inte kan hitta mer än 19 poäng intressanta kurser i 
breddkorgen”.  
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Vi har ännu inte någon statistik över studenternas val av djupkorgar. Det intryck man får 
av att prata med studenter är att de förhållandevis tidigt bestämmer sig för en djupkorg 
och att många väljer att lägga en stor del av sina valfria poäng inom den valda korgen. 
Studenterna kan också söka Technology Management-avslutningen, som bedrivs i 
samverkan med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. I Technology Management 
deltar också studenter från ekonomprogrammen vid EHL. Förutom i 
ledarskapsutveckling tränas ekonomi- och civilingenjörsstudenterna i att förstå varandras 
tänkesätt och språk. För studenterna medför avslutningen en utökning till 200 poäng. 

25. Det är utbildningsnämndens uppgift att se till att programmet blir sammanhållet och 
integrerat. Innehållet i obligatorium, breddkorg och djupkorgar har tänkts igenom 
ordentligt och diskuterats i utbildningsnämnden. I diskussionerna har även institutioner 
och teknologkår varit inblandade med ett omfattande remissförfarande. Utbildningen 
inom olika ämnesområden är också väl sammanhållen; det finns tydliga kurskedjor inom 
till exempel matematik och datavetenskap. 
Utbildningsnämnden anser att programmet är sammanhållet och integrerat. Det börjar 
examineras ingenjörer som har läst enligt den nya utbildningsplanen (2000/01 och 
senare), och deras synpunkter kommer att tas tillvara. Det kommer också att tillsättas en 
utvärderingsgrupp, frikopplad från utbildningsnämnden, med uppgift att utvärdera 
programmet. Allt detta kommer att hanteras av utbildningsnämnden. 
De lärare som undervisar i programmets obligatoriska kurser är medvetna om program-
strukturen. Utbildningsnämnden anordnar en gång per läsår ett möte där lärarna samlas 
och diskuterar kurserna.  
Utbildningsnämnden anordnar informationsseminarier i början av utbildningen och när 
det är dags för val av bredd- och djupkurser. Lärarna uppmuntras att anknyta till tidigare 
och efterföljande kurser i det egna ämnet, och även i andra ämnen, men mer behöver 
göras. Verksamheten med att informera och engagera studenterna kommer att utökas. 
Olika sätt att göra detta har diskuterats, till exempel en ”D-kväll” inför varje nytt läsår eller 
kortare information av utbildningsledaren i början av varje termin. 

26. Data för frågorna 26-28 baseras på en enkät som riktades till kursansvariga lärare på 34 
kurser. Svarsfrekvensen var ca 90 %. Informationen är inte viktad; vare sig kursernas 
omfattning i poäng, undervisningstid, kontakttid för olika lärarkategorier eller annat har 
vägts in. 
I kategorin Icke disputerade lärare ingår studentövningsassistenter, som ofta bidrar i 
övnings- och laborationsundervisningen i grundläggande kurser i matematik och 
datavetenskap. I fortsättningskurser är det i större utsträckning doktorander som bidrar i 
denna undervisning. 

Data anger 
genomsnittligt 
antal per kurs 

Disputerade 
lärare 

Icke disputerade 
lärare 

Andel 
disputerade 

lärare  

Andel 
disputerade 

på LTH 
Obligatoriska 

kurser 2,3 6,2 27 % 43 % 

Valfria kurser  1,6 2,1 41 % 51 % 
Oviktat genomsnitt  1,7 2,8 38 % 47 % 

27.  
Data anger 

genomsnittligt antal 
per kurs 

Aktivt 
forskande lärare 

Totalt antal 
lärare  

Andel forskande 
lärare  

Andel forskande 
lärare på LTH 

Obligatoriska 
kurser 5,6 8,5 66 % 68 % 
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Valfria kurser  3,3 3,7 89 % 78 % 
Oviktat genomsnitt 3,7 4,5 82 % 75 % 

 
Antalet forskande lärare är normalt högre än antalet disputerade lärare. Detta beror på att 
undervisande doktorander alltid forskar aktivt. 

28. 

Obligatoriska kurser Valfria kurser Genomsnitt för samtliga 
kurser på D-programmet 

2 av 10 kurser (20 %) 11 av 46 kurser (24 %) 13 av 56 kurser (23 %) 

 
Lärarna från näringslivet håller vanligen enbart gästföreläsningar. 

29.  
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 Ht 2004 

  K   M   K   M   K   M   K   M   K   M 
Antal 

studenter 8 125 8 93 10 139 15 133 10 45 

1 <För de högskolor som använder terminsregistrering definieras årskurs 1 som de som har 
förstagångs- eller omregistrering på termin 1 eller 2 (FFG1, FFG2, OM1 eller OM2). Övriga 
årskurser definieras på motsvarande sätt. Högskolor utan terminsregistrering redovisar dem med 
någon form av kursregistrering eller resultat. Indelningen i årskurser sker efter den metod som 
högskolan bedömer lämpligast.> 

30. Antagning till senare del av program handläggs gemensamt vid LTH efter yttrande från 
berörd utbildningsnämnd. Det viktigaste villkoret för antagning till senare del av program 
är att studentens meriter tveklöst räcker för antagning i första årskursen eller att studenten 
har kompenserande studiemeriter från högskola. För dem som gått 
högskoleingenjörsutbildningar innebär detta normalt avlagd högskoleingenjörsexamen. 
Dessutom krävs att studenten inte behöver följa kurser i årskurs 1 i någon större 
omfattning. En individuell studieplan formuleras för de studenter som antas. Det är 
ovanligt, men det förekommer, att sökande inte kan antas på grund av platsbrist. 

31. Byggnaderna på LTHs campusområde är huvudsakligen uppförda på 1960-talet och har 
Akademiska Hus som fastighetsägare. Kårhuset färdigställdes 1994 och den senaste 
byggnaden, Ingvar Kamprad Designcentrum 2002. Byggnaderna från 60-talet är samtliga, 
med undantag för E-huset, i behov av underhållsåtgärder. Särskilt ventilationen är i behov 
av förbättring. Ventilationen uppfyller de normer som gällde vid tiden för uppförandet. 
Under de decennier som gått har kraven på ventilationen ökat från brukarna samtidigt 
som antalet personer och mängden värmeavgivande utrustning ökat betydligt. De åtgärder 
som av fastighetsägaren inte bedöms som normala underhållsåtgärder, måste finansieras av 
hyresgästerna. 
I E-huset har ventilationsombyggnad slutförts för hela byggnaden. Samtidigt har 
underhållsåtgärder och verksamhetsanpassning genomförts. Lokalerna i E-huset är därmed 
i gott skick. I den byggnaden finns ett större antal grupprum och läsrum än i övriga.  I E-
huset finns fyra hörsalar med mycket god standard, sexton seminarierum, femton datasalar 
och fjorton läsrum/grupprum. Matematikhusets annex med universitetsgemensamma sju 
hörsalar och tre skrivsalar är i behov av förbättring av ventilation och inredning. 
Studenterna framför genom studierådet att tillgången på lokaler är god i E-huset och de 
salar som används till föreläsningar och övningar är i allmänhet väl avpassade för 
studentantalet. Antalet läsplatser i studierum uppfattas emellertid som otillräckligt vid 
vissa tidpunkter, i synnerhet i anslutning till tentamensperioder. De största bristerna som 
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studenterna upplever gäller ergonomin för sittplatser i föreläsnings-, övnings- och 
laborationssalar. I datorsalarna är emellertid sittergonomin god och datortätheten är oftast 
rimlig för salarnas storlek. Trots flera ombyggnader upplevs inte ventilationen som 
tillfredställande av studenterna. Detta problem är i synnerhet påtagligt i 
föreläsningssalarna i Matematikhusets annex. 
Laborationssalarna hålls i möjligaste mån tillgängliga för studenterna, vilket ger möjlighet 
att utföra egna experiment utan tidspress. 
Tillgången till datorer är ibland ett problem då lokalerna dagtid ofta är uppbokade för 
undervisning. Det trådlösa lokala nätverk som tillhandahålls av Elektrotekniska 
föreningen tillåter emellertid studenterna att arbeta från sina privata datorer som ett 
komplement. 

32. De studenter som antagits till programmet får ett informationsmaterial hemskickat under 
sommaren. Materialet innehåller allmän information om studierna vid en teknisk 
högskola och mera specifik information om programmet, framförallt den första tiden. 
Veckan före terminsstart erbjuds studenterna att delta i matematikrepetition och 
introduktion till programmets datormiljö. Programmets utbildningsledare och 
studievägledare informerar om utbildningen. Studenterna blir också indelade i grupper 
som vardera tilldelas en fadder, en äldre student, som hjälper till att introducera de nya 
studenterna i studentvärlden. 
Studievägledaren har schemalagd information för alla studenterna (gruppvis) under de två 
första veckorna. Under den första terminen anordnar studentsektionen kaféverksamhet 
med matematikhjälp, och sektionens tjejförening ger programmeringshjälp. 
Det finns inslag av helhetsinformation om utbildningen i kurser under det första läsåret. 
Kursavsnittet Datorer och datoranvändning i Helhetsbild av datatekniken, som läses 
under den första läsperioden i D1, avser att ge studenterna träning i att använda datorer 
för olika ändamål. Samtidigt ger kursen en försmak av ämnesområden som kommer att 
behandlas senare under utbildningen (operativsystem, datorteknik, datorkommunikation, 
matematisk programvara) och en förståelse för de många ”lager” som finns i en dator 
mellan användaren och de digitala kretsarna. 

33. I de högre årskurserna är variationer och brister i förkunskaper normalt inte något 
problem – de flesta kurserna har förkunskapskrav eller rekommenderade förkunskapskrav. 
Detta ger åtminstone en bas för lärarna att utgå från, även om det naturligtvis i praktiken 
är stor skillnad mellan de kursdeltagare som precis klarat en kurs som ingår bland 
förkunskapskraven och de som har gjort det med gott resultat. Sådana variationer kan 
dock normalt klaras av inom kursen. 
I den första årskursen är problemen större: till den inledande programmeringskursen 
kommer både studenter som aldrig har programmerat tidigare (cirka en tredjedel av 
deltagarna) och studenter med mycket stor programmeringsvana (också cirka en 
tredjedel). Studenterna delas upp i grupper där de med låga förkunskaper får mera 
lärarhjälp under datorlaborationerna och mera grundläggande uppgifter under 
övningarna. De med goda förkunskaper erbjuds snabbföreläsningar så att de inte skall bli 
uttråkade av det (för dem) låga tempot. 
I den inledande matematikkursen är antalet övningar 50 procent högre än i andra 
matematikkurser, för att ge studenter med sämre förkunskaper en lugnare introduktion till 
matematiken. Utbildningsnämnden har i budgeten för 2005 givit ekonomiskt stöd till 
matematikcentrum för att ytterliggare underlätta studenternas matematikstart. 
Också studierådet gör, med stöd från utbildningsnämnden, olika insatser för att hjälpa 
studenter som behöver det: extra programmeringshjälp, ”matematikfik” och annat. 
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34. I tabellen nedan redovisas den i LTHs Läro- och timplan redovisade schemalagda 
undervisningstiden uttryckt i enheter om 45 minuter inom det obligatoriska blocket de 
första fyra terminerna. I diagrammet jämförs den schemalagda tiden med den i Läro- och 
timplanen angivna självstudietiden (S). 

Föreläsningar Övningar Laborationer 

Termin Totalt Per 
poäng Totalt Per 

poäng Totalt Per 
poäng 

1 164 8,2 116 5,8 40 2,0 

2 182 9,1 104 5,2 44 2,2 

3 202 10,1 128 6,4 72 3,6 

4 174 8,7 180 9,0 78 3,9 

Medelvärde 181 9,0 132 6,6 59 2,9 
 

* Summan innehåller timmar för både obligatoriska och valfria kurser. 

 
En svårbedömd variabel är arbetstiden för projekt. Normalt inkluderas studenternas egen 
arbetstid i självstudietiden, medan projekthandledning och redovisningar inkluderas i 
övningstiden. 
Det finns en diskrepans mellan den tid som studenterna uppger att de lägger ned på 
studier och den arbetstid som enligt lärarna borde krävas för de flesta kurser. 

35. Av den totala studietiden, i medeltal 38 timmar per vecka, utgör 16,8 timmar 
självstudietid och 21,2 timmar schemalagd tid. Kvinnor lägger väsentligt mer tid på 
självstudier än män (19,5 resp. 16,5 timmar per vecka). 

 
 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Totalt 

D 18,0 15,7 16,9 17,1 16,7 

Medel LTH 15,8 15,8 18,9 23,5 18,1 

 
Dessa siffror är hämtade från teknologenkäten 2004 och har beräknats som total angiven 
studietid minus schemalagd tid. 

36. Termin 5-6 ägnas normalt åt de avslutande obligatoriska kurserna och åt breddkurser, 
termin 7-8 åt djupkurser och valfria kurser. De bästa exemplen på kurser som integrerar 
kunskaper och färdigheter till en enhet är de valfria projektkurser som förekommer. Det 
finns också en obligatorisk projektkurs under termin 3 och 4, i datavetenskap, men 
avsikten med den är mera att ge projektträning och tillämpa kunskaper i datavetenskap. 
Exempel på sådana kurser: 
 Datorsystemkonstruktion: stort, öppet problem, som löses med en strukturerad metodik 

och där både hårdvara och mjukvara finns med. Lösningen kräver också ofta 
kunskaper i till exempel reglerteknik eller signalbehandling. (I praktiken blir det ofta 
så att datateknikstudenterna koncentrerar sig på mjukvara och 
elektroteknikstudenterna på hårdvara, men utbytet mellan grupperna är intensivt och 
givande.) 

 Programvaruutveckling för stora system: stort utvecklingsprojekt, stora grupper, 
tyngdpunkt på utvecklingsprocessen. Visserligen är det ett programsystem som 
utvecklas, men kunskaper i programmering, telekommunikation, systemutveckling 
och annat integreras. 
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 Realtidssystem: här integreras kunskaper från kurser i programmering, 
realtidsprogrammering och reglerteknik i ett projekt med fokus på datorbaserade 
reglersystem. I projektgrupperna är det vanligt att studenter från olika program, till 
exempel datateknik, elektroteknik och teknisk fysik, arbetar tillsammans. 

 Datamekatronik: här konstrueras och byggs en elektronisk krets som kopplas till 
datorn. Detta är en mycket nyttig kurs för både datatekniker och elektrotekniker. 
Datateknikerna lär sig mera om elektronik: designa, bygga, löda, mäta, felsöka, osv; 
elektroteknikerna lär sig mera om datorer: programmering på olika nivåer, installation 
av drivrutiner, osv. 

 Konstruktion av inbyggda system: också ett exempel på en kurs med både hårdvara och 
programvara, för både elektrotekniker och datatekniker. Tyngdpunkten ligger på sam-
konstruktion av hårdvara och programvara för användning i inbyggda system som 
implementeras på ett chips. 

 Digitala projekt: design och konstruktion av en större digital krets (automatisk 
väderstation, system för fjärrstyrning av modelltåg, förbättrad text-tv-mottagare, …). 
Återigen både hårdvara och mjukvara, mycket plats för egna funderingar om 
konstruktionsarbete. 

37. I de flesta forskningsnära fortsättningskurserna försöker man förmedla ett 
forskningsinriktat förhållningssätt. Grundkurser på en högre nivå gör detsamma. 
Träning i att utvärdera och bedöma olika synsätt på teori och praktik ges till exempel i 
kurser där kurslitteraturen är artikelsamlingar. Träning i att själv värdera möjliga vägar att 
utföra ett arbete ges i projektkurser. Träning i att kritiskt granska andras resultat ges i 
kurser där kamratgranskning av inlämningsuppgifter eller projekt ingår. 
I kursplanen för examensarbete finns kravet på vetenskaplig metodik tydligt uttalat. 
Oppositionen på examensarbetet ger tillfälle att granska ett arbete och att tillämpa kritiskt 
tänkande. 

38. Under höstterminen i D1 påbörjas träningen i kommunikation, i kursen Helhetsbild av 
datatekniken. Där ingår bland annat skriftlig kommunikation (populärvetenskaplig 
rapport skrivs, med återkoppling på språket från institutionen för Nordiska språk vid 
Lunds universitet och på innehållet från kurskamrater) och muntlig kommunikation 
(populärvetenskaplig rapport presenteras muntligt, med återkoppling från kursledaren och 
från kurskamrater).  

Sedan är det välbeställt med träning i skriftlig kommunikation: många kurser har 
inlämningsuppgifter eller projekt som redovisas med skriftliga rapporter. Ofta ges 
här också återkoppling på rapportens struktur, form och språk. 
 
Träning i muntlig kommunikation är tyvärr mera sällsynt. Det förekommer i vissa kurser 
där inlämningsuppgifter eller projekt redovisas både skriftligt och muntligt. Det 
förekommer muntlig examination i några kurser. 

39. I en enkät riktad till kursansvariga för 56 kurser, 10 obligatoriska och 46 valfria, 
undersöktes förekomsten av (1) gästlärare från näringslivet, (2) gästlärare från andra 
lärosäten (nationellt eller internationellt), (3) projektarbeten/projektuppgifter som bedrivs 
i samarbete med företag, (4) studiebesök (utanför LTH/LU). 

 
 (1) (2) (3) (4) 

Obligatoriska kurser 20 % 10 % 10 % 0 % 
Valfria kurser 24 % 17 % 20 % 9 % 

Samtliga kurser 23 % 16 % 18 % 7 % 
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De valfria kurserna har i högre utsträckning kontakter med omvärlden. Studenterna ser 
gärna att kontakterna med omvärlden ökar i både obligatoriska och valfria kurser. 
Teknologkåren anordnar en stor arbetsmarknadsdag varje år, med besökande företag. 
Studentsektionen anordnar en riktad arbetsmarknadsdag för D och C samt företagskvällar 
då ett företag presenterar sig för studenterna. Sektionen har även sporadiska studieresor till 
industrin. 
Examensarbetet erbjuder en viktig möjlighet till kontakter med omvärlden. Hela 65 % av 
examensarbetena på programmet utförs i samarbete med näringslivet (62%) eller annan 
organisation utanför LTH (3%). 

40.  
  Termin Andel i procent av total examination 

 salstentamina Duggor projektredovisning kontinuerlig eller 
annan examination 

1 20 5  75 
2 35   65 
3 50   50 
4 25  5 70 
5 50  25 25 
6 50  25 25 
7 50  25 25 
8 50  25 25 

 
Det pågår för närvarande ett större examinationsprojekt, gemensamt för programmen C, 
D, E, F, Pi, N, som skall göra en utförligare kartläggning och utvärdering av 
förekommande examinationsformer och eventuellt föreslå breddning av utbudet av 
sådana. 

41. UG (godkänd/underkänd) och TH (underkänd/3/4/5) där TH är vanligast. 

42. Examinationen på varje kurs mäter måluppfyllnad för kursen. Det är 
utbildningsnämndens uppgift att se till att alla kurser sammantagna uppfyller 
programmålen. Vi är säkra på att de mål som har med teknisk kompetens att göra 
uppfylls, medan det är svårare med de mera vagt formulerade allmänna målen av typ 
”utforma system av program och datorer som passar människan”. 
I Nying-projektet försökte man definiera ingenjörsmässighet och kom fram till att 
begreppet kännetecknas av framför allt teknisk kompetens, social kompetens, 
helikoptersyn (dvs helhetssyn och överblick) och resultatinriktning. Till detta bör man 
nog lägga förmåga att samarbeta. Den tekniska kompetensen ansågs viktigast och den 
examineras alltså hela tiden. Den sociala kompetensen examineras inte alls och det är nog 
inte önskvärt att man försöker göra det; den är svår att mäta. I många av de mera 
avancerade kurserna fäster man stor vikt vid helhetssyn och överblick och examinerar 
också efter detta. Resultatinriktningen behöver man enligt våra erfarenheter inte lägga så 
stor vikt vid när det gäller studenter — om något så är den typiske studenten alltför 
resultatinriktad.  
Förmågan att samarbeta tränas hela tiden: i den första programmeringskursen i årskurs 1 
löser man uppgifter i grupper om två personer, i årskurs 2 ökas gruppstorleken till fyra 
personer, i projektkursen är sedan gruppstorleken 10 personer. Det ges inte mycket 
formell undervisning när det gäller gruppdynamik och liknande, men det har visat sig att 
denna stegring fungerar bra. 
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43. Regelverket för examensarbeten innefattas i en kursplan som är gemensam för samtliga 
examensarbeteskurser vid LTH. Denna kursplan infördes per 1/12 2004 (dnr LTH G49 
1708/04). 
Kursplanen stadgar att ”I examensarbetet skall studenten visa förmåga att tillämpa och 
sammanställa kunskaper och färdigheter förvärvade inom olika centrala och kvalificerade 
kurser inom det aktuella utbildningsprogrammet”. Examensarbetet skall alltså vara 
fördjupande och inte breddande, vilket begränsar valet av ämne. I utbildningsplanen anges 
vilka examensarbeteskurser som kan medräknas i examen. Studenter kan göra 
examensarbete i annat ämne först efter ansökan och beslut av utbildningsnämnden. 
LTH fordrar att studenten skall ha minst 140 poäng som kan ingå i examen för att få 
påbörja examensarbetet. I praktiken garanterar detta att studenten har påbörjat sin 
fördjupning inom programmet. 
På LTHs hemsida finns anvisningar och tips för studenter, externa handledare och 
opponenter. Normalt kompletteras dessa anvisningar på institutionsnivå. 
Länk till LTHs bestämmelser om examensarbeten: 
www.lth.se/intralth/Policydokument/BestammExarbeten.pdf  

Länk till den gemensamma kursplanen: 
www.lth.se/for_student/Examensarbete/Kursplan.html  

44. LTH tillämpar betygskalan underkänd/godkänd. Ett examensarbete kan godkännas först 
då studenten redovisat sitt arbete i form av en skriftlig rapport, färdigställt en särskild 
fristående sammanfattning, har redovisat arbetet vid ett offentligt seminarium samt har 
opponerat på ett annat examensarbete. Examinatorn godkänner dessa moment. Liksom 
för andra kurser är det institutionen som sätter upp mer detaljerade kriterier. 
Kriterierna kommuniceras till studenterna genom handledaren och genom den 
information om examensarbeten som finns tillgänglig på LTH:s hemsida. 

45. För varje examensarbete skall finnas både en examinator och en handledare, som inte får 
vara samma person. Examinatorn ansvarar för att godkänna uppgiften och studentens 
förkunskaper, samt för att göra prestationsbedömningen. Handledaren ger det praktiska 
stödet till studenten, och ansvarar för att uppgiften kan genomföras på 20 veckor. 
Regeln att handledare och examinator skall vara olika personer infördes 1 december 2004. 
Även innan regeln infördes var det så i de allra flesta fall. 

46. Det normala är att studenten och handledaren utarbetar en detaljerad tidplan för 
examensarbetet. Utformningen skiljer sig dock mellan institutionerna. Eftersom betyg ges 
på skalan underkänd/godkänd påverkas inte betyget av genomförandetiden. I princip 
gäller dock att om tiden är så lång att den frågeställning som examensarbetet avser har 
blivit helt inaktuell så kan ett examensarbete underkännas. 

47. LTH har inte kunnat mäta tidsåtgången för examensarbeten eftersom den inte registreras 
vare sig på institution, utbildningsadministration eller i LADOK. Genom nya interna 
anmälningsrutiner och nya funktioner i LADOK blir detta möjligt från och med 2005. 

48. I december 2004 skickades en enkät till alla prefekter innehållande en förteckning över alla 
examensarbeten utförda 2000-2004. I svaren angav prefekterna för varje examensarbete 
om det hade varit utlandsförlagt (Utl), utförts i samarbete med företag (För) och/eller med 
annan organisation (Org). Med annan organisation avses myndigheter, kommuner, annat 
lärosäte etc. Vissa examensarbeten har fått dubbla markeringar, dvs de kan ha gjorts såväl 
utomlands som i samarbete med företag. 
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Antal Andel % Examensarbetesämnen under 

2000 - 2004 Tot Utl För Org Tot Utl För Org 
Datavetenskap 120 3 75 4 30,7 2,5 62,5 3,33 
Informationsteknologi 84 4 52 2 21,5 4,76 61,9 2,38 
Telekommunikationsteknik 84  50  21,5 0 59,5 0 
Elektrovetenskaper 25  17  6,39 0 68 0 
Reglerteknik 20 1 9 2 5,12 5 45 10 
Matematik 17 1 10 0 4,35 5,88 58,8 0 
Produktionsekonomi 10  10  2,56 0 100 0 
Centrum för rehabiliteringsteknik 8  2 2 2,05 0 25 25 
Technology Management 7 1 7  1,79 14,3 100 0 
Ergonomi- och aerosolteknik 6  5 1 1,53 0 83,3 16,7 
Industriell elektroteknik 3  2 1 0,77 0 66,7 33,3 
Elektrisk mätteknik 2  1  0,51 0 50 0 
Matematisk statistik 2  2  0,51 0 100 0 
Numerisk analys 2 1 1  0,51 50 50 0 
Fasta tillståndets fysik 1    0,26 0 0 0 
Totalt 391 11 243 12 100 2,81 62,1 3,07 

49. Andelen studenter som läser ett år (eller ibland en termin) utomlands är enligt LTHs 
statistik lägre på datateknikprogrammet än på många andra program. Andelen har dock 
ökat under de senaste åren. 
Programledningen uppmuntrar studenter att söka utlandsstudier. Det sker dels informellt 
genom att lärare och utbildningsledare berättar om möjligheterna att studera utomlands, 
dels mera formellt genom LTHs centrala informationskvällar. Utfallet blir dock inte 
särskilt bra på D. En möjlig anledning till detta skulle kunna vara att majoriteten av D-
studenterna absolut vill komma till Nordamerika och allra helst till Kalifornien. Detta är i 
och för sig inte konstigt, eftersom de mest kända universiteten inom datateknikområdet 
finns där, men antalet utbytesplatser till dessa universitet är mycket begränsat och D-
studenterna har hård konkurrens. En typisk D-are som sökt en sådan plats och inte blir 
uttagen söker inte en utbytesplats inom Europa utan avstår från utlandsstudier. 
En student som blir uttagen till utlandsstudier utformar tillsammans med 
utbildningsledaren en individuell studieplan. Här tas hänsyn till att bredd- och djupkrav 
skall vara uppfyllda (de flesta utresande studenterna får en individuell djupkorg). 
Studenten och utbildningsledaren håller sedan kontakt under hela utlandsvistelsen, så att 
eventuella ändringar av studieplanen kan godkännas. Eftersom studieplanen alltså hela 
tiden är aktuell är för det mesta tillgodoräknandet av poäng vid hemkomsten en ren 
formalitet. (Naturligtvis krävs att studenten har klarat kurserna. Det är dock mycket 
sällsynt att en återvändande student har missat någon kurs.) 
Av de 356 D-studenter som avlade examen under 2000-2004 hade 36 studerat utomlands 
(14 i Nordamerika, 13 i Europa, 8 i Australien, 1 i Asien). 

50. De inresande studenterna är normalt inte knutna till ett utbildningsprogram. De 
studenter som läser ämnen inom CDE-området kallas till ett introduktionsmöte där 
utbildningsplaneraren går igenom hur undervisningen är upplagd, lär dem att hitta i 
lokalerna, ger dem datorkonton och ser till att liknande praktiska detaljer fungerar. 
Utbildningsledaren träffar för det mesta bara de studenter som är osäkra på sina kursval 
eller har problem med antagning till kurser de valt. Då diskuteras möjliga alternativ till 
kurser. 
En mera formell procedur finns det för inresande studenter som skall avlägga examen vid 
LTH enligt något dubbelexamensavtal. För dessa studenter görs en noggrann genomgång 
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av de kurser som lästs vid hemuniversitetet, så att dessa kan tillgodoräknas vid LTH, och 
kurser som skall läsas vid LTH, så att både LTH:s och hemuniversitetets krav uppfylls. 
Av D-programmets 167 kurser är 89 listade som lämpliga för utländska studenter. Det 
varierar naturligtvis i vilken grad kurserna verkligen är anpassade till de utländska 
studenterna. I praktiken fungerar det bra: kursmaterialet är på engelska, i någon 
övningsgrupp pratar man engelska och institutionerna ställer upp med extra handledning 
för utländska studenter. 

51. Programledningarna för datateknik- och IT-programmen vid Sveriges tekniska högskolor 
träffas årligen (”nationell D-konferens”) och utbyter erfarenheter om programmen.  
Vartannat år anordnas möte mellan lärare från datavetenskapinstitutionerna i Sverige. 
Det förekommer internationellt lärarutbyte enligt olika bilaterala avtal. 
På institutionsnivå finns ett omfattande samarbete och erfarenhetsutbyte mellan lärare, 
både nationellt och internationellt. Någon samlad kartläggning av dessa verksamheter 
finns dock inte. Många lärare har kontakter med forskare runt om i världen det sker en 
naturlig dialog också kring grundutbildningen. I många ämnen finns nationella och 
internationella utbildningskonferenser där LTH:s lärare ofta deltar. 

52. Någon strukturerad jämförelse med liknande utbildningar har inte genomförts. En 
möjlighet inför framtiden är att undersöka vilka vinster sådan verksamhet kan ge och vilka 
kostnader den skulle medföra. 

53. Rektor initierade i slutet av 1990-talet en strategi för kvalitetsarbetet vid LTH. En del av 
kvalitetsarbetet bestod att LTHs ledning gav utbildningsnämnderna i uppdrag att skriftligt 
svara på de förväntningar som LTHs ledning hade. Därefter gavs institutionerna i 
uppdrag att skriftligt svara på ledningens och nämndernas förväntningar i ett dokument 
kallat ”Mål för den goda institutionen – grundutbildningen”. Ett annat inslag i 
kvalitetsarbetet var att näringslivets krav och förväntningar på ingenjörsutbildningen vid 
LTH dokumenterades. Ett viktigt resultat av kvalitetsarbetet var att rollerna och 
ansvarsområdena för LTHs ledning, utbildningsnämnderna och institutionerna 
klargjordes. 
LTH använder en etablerad metod för den del av kvalitetsarbetet som berör 
kursutvärderingar och uppföljning, nämligen Course Experience Questionnaire, CEQ (se 
också fråga 54). 
Centralt sker kompetensutveckling genom olika typer av kurser, till exempel 
ledarskapskurser och pedagogiska kurser.  
På programnivå sker utveckling genom att nämnden analyserar utbildningen och beslutar 
om förändringar. En viktig väg att nå förbättringar är dialog mellan företrädare för 
nämnden och institutioner med beaktande av olika roller och ansvarsområden. 
Proceduren för uppföljning av kursutvärderingar är fastlagd och väl etablerad. 
Studierådet tar initiativ till att kvalitetsfrågor tas upp både på institutionerna och i 
nämnden. 
På institutionsnivå sker ett betydande kvalitetsarbete som resulterar i att kurser och 
kurskedjor utvecklas innehållsmässigt och pedagogiskt. I detta arbete utnyttjas även de 
erfarenheter som fås av att forskare/lärare tidvis arbetar vid andra universitet samt av att 
forskare/lärare från andra universitet tidvis arbetar vid LTH. 

54. Gemensamt LTH: vi skiljer mellan två typer av utvärderingar, operativ utvärdering och 
rapporterande utvärdering. Operativ utvärdering syftar till att förbättra undervisningen 
och lärandet under pågående kurs. Rapporterande utvärdering innefattar en 
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efterhandsbedömning av kurser och genomförs veckorna efter kursens slut. Grundtanken 
med LTHs metodik för kursutvärderingar är att kvalitetssäkra den utvärderande dialogen 
under och efter varje kurs. 
Såväl den operativa utvärderingen som den rapporterande utvärderingen skall bygga på 
information om studenternas upplevelser och åsikter. För den rapporterande 
utvärderingen används en enhetlig metodik och enkät, Course Experience Questionnaire 
(CEQ) och ansvaret för genomförandet ligger på utbildningsnämnden. CEQ fokuserar på 
övergripande faktorer som återkoppling, motivation, tydliga mål och krav, 
arbetsbelastning, etc. Enkäten innehåller inga frågor om enskilda kursmoment, något som 
uppfattas som en svaghet av många lärare. Inom den operativa utvärderingen, som är 
institutionens ansvar, sker informationsutbytet på många olika sätt.  
För alla kurser med fler än 30 anmälda genomförs rapporterande kursvärdering med 
CEQ. Svarsfrekvensen totalt ligger på knappt 70 %. Enkätsvaren sammanställs centralt 
och ett kursutvärderingsmöte hålls med lärare, studenter och utbildningsledare. Dessa 
sammanfattar var för sig sina åsikter och förslag om förändringar i en slutrapport som 
skickas till samtliga kursdeltagare och läggs ut på LTHs hemsida. För mindre kurser finns 
ett förenklat förfarande men kraven på lärarna att skriftligt rapportera hur man reflekterar 
över sin undervisning är desamma för alla LTH:s kurser. 
D-specifikt: inför läsåret 2003/04 ersattes utbildningsnämndens tidigare kursutvärderings-
system av CEQ. Under den tid CEQ har använts har det förts en intensiv diskussion om 
frågorna i enkäten och om sammanställningen av svaren. Denna diskussion har fört det 
goda med sig att nämnden anser sig fått en hög kompetens när det gäller att analysera 
CEQ-slutrapporterna och därefter föra en konstruktiv dialog med berörda institutioners 
lärare och med studenterna. 
Inom D-programmet tas studenternas synpunkter tillvara på samma sätt som hela LTH 
(se ovan). Dessutom är det varje läsperiod tre möten där nämndens ordförande, 
utbildningsledaren, utbildningsplaneraren, studievägledaren och studentrepresentanterna i 
nämnden diskuterar aktuella frågor i utbildningen och uppföljning av kursutvärderingar. 
Studentrepresentanter deltar även i möten där nämndens ordförande, utbildningsledare, 
utbildningsplanerare och företrädare för enskilda institutioner diskuterar utfallet av 
kursutvärderingar och utfallet av examinationen för hela läsåret. 
Nämnden får en sammanställning av samtliga CEQ-slutrapporter inom programmet. För 
de flesta kurser anser nämnden att det som framkommit av slutrapporten ger underlag för 
ansvarig institution att på ett bra sätt genomföra kursen nästa gång den ges. För de kurser 
som inte fungerat tillfredställande formaliseras uppföljningen genom att ordföranden utser 
en arbetsgrupp där institutionsrepresentanter och studenter ingår. Det förekommer även 
att berörd institutionsstudierektor på ett nämndsammanträde redovisar de förändringar av 
en kurs som kommer att göras.  
Inom institutionerna förekommer, med olika ambitionsnivå, intern uppföljning av 
kursutvärderingarna. Det finns flera exempel på institutioner där kursutvärderingar 
diskuteras på lärarmöten samt redovisas på institutionsstyrelsemöten. Några institutioner 
byter regelbundet – t ex med en period på tre år – kursansvarig. En uttalad strategi med 
detta är att det ska finnas flera lärare inom en institution som har genuin kunskap om 
varje kurs samt att flera lärare ska kunna engageras för att utveckla kurserna både 
innehållsmässigt och pedagogiskt. 

55. Nämndnivå: En majoritet av utbildningsnämndens ledamöter är lärare. Nämnden samlar 
in lärarnas erfarenheter vid utvärderingsmöten (både reguljära CEQ-möten och 
uppföljningsmöten), lärarmöten för hela programmet och genom spontan dialog (allra 
vanligast). 
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Studievägledares och utbildningsplanerares erfarenheter samlas in och kanaliseras 
bland annat genom att det i stort sett varje vecka under läsåret hålls ett möte mellan 
nämndens ordförande, utbildningsledare, studievägledare och utbildningsplanerare. 
Institutionsnivå: (gäller de flesta institutioner): veckovisa möten hålls under kursens gång 
då alla inblandade undervisare träffas. Vid dessa möten får kursansvariga information om 
vad som händer under övningar och laborationer, vad som går bra och vad som går dåligt, 
hur studenterna uppfattar kursen och undervisningen, etc. I flera fall samlas några 
studenter i mitten av en kurs för att ge synpunkter på undervisningen. Dessa 
dokumenteras och diskuteras bland lärare. Vissa förändringar kan naturligtvis göras under 
pågående kurs, medan mer omfattande förändringar planeras till nästkommande år. På 
grundval av kursutvärderingen görs motsvarande arbete för att avgöra på vilket sätt 
förändringsarbete kan äga rum. 
Vid utveckling och revidering av kursmaterial deltar normalt flera personer, även 
övningsledare och laborationshandledare, som varit engagerade i kursen. 
Institutionens lärare samlas en heldag per år för att diskutera strategiska utbildningsfrågor 
inför det kommande året. 

56. En övergripande insamling av synpunkter gjordes i slutet av 1990-talet och 
dokumenterades i skriften ”Yrkeslivets krav och förväntningar på ingenjörsutbildningen 
vid LTH.” Inför omläggningen av utbildningen år 2000 fanns en ”framtidsgrupp” med 
näringslivsrepresentanter som fick ge sina synpunkter på vad utbildningen skulle 
innehålla. I nämnden finns näringslivsrepresentanter som ger synpunkter och deltar i 
berednings- och beslutsprocessen. 
Exempel på andra aktiviteter där avnämarnas synpunkter tas till vara: industrianknutna 
projektkurser, examensarbeten med industrianknytning, arbetsmarknadsdagar, gäst-
forskare från industrin och lärare som varit verksamma i industrin, alumniverksamhet 
(denna måste dock utnyttjas bättre). 

57. D-programmets kvalitetsarbete granskades av Högskoleverket genom ”Förnyad 
granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Lunds universitet” (Högskoleverkets 
rapportserie 2001:5 R). Slutsatsen efter granskningen av tre LTH-program var: ”Vår 
sammantagna bedömning blir därför att det gjorts betydande framsteg särskilt vad gäller 
grundutbildningens uppläggning sedan den föregående granskningen av kvalitetsarbetet 
vid LTH 1997.” Efter detta har kvalitetsarbetet ytterligare förbättrats bland annat genom 
att en etablerad metod (CEQ) införts för kursutvärderingar och uppföljning av dessa. 

58. Omläggningen av datateknikprogrammet inför år 2000 innebar att flera 
utvecklingsprojekt startades. Till exempel utvecklades och testades konceptet med bredd- 
och djupkorgar först på D, och det numera LTH-gemensamma projektet Genombrottet, 
med till exempel pedagogiska resurspersoner, initierades och implementerades först på D 
och E. 
Kurskedjan i datavetenskap har under de senaste åren utvecklats på ett flertal punkter. 
Allra mest kraft har lagts på den inledande programmeringskursen, som ändras och 
revideras och utvecklas kontinuerligt. Ett av huvudsyftena med omläggningen var att 
förbättra genomströmningen. Här behövs dock fortsatta ansträngningar då andelen som 
klarar kursen behöver öka från nuvarande 75 % (se även fråga 62). Högre upp i 
kurskedjan är genomströmningen bättre. 
Institutionen för Datavetenskap har under senare år radikalt breddat, fördjupat, och 
omarbetat undervisningsutbudet. Flera grundläggande kurser har omarbetats helt genom 
införandet av Agila metoder, bl a i kursen Programvaruutveckling i grupp – projekt 
(PvG), som är en ny metodik för utveckling av högkvalitativ programvara. Ändringarna är 
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genomgripande och ger en bättre grund för fortsättningskurserna där vidareutveckling 
görs efter hand.  En ny valfri kurs i årskurs 3, Coaching av Programvaruteam, har 
utvecklats där studenterna agerar projektledare och coacher till studenterna i kursen PvG.  
Inom Datorgrafik har en helt ny forskargrupp tillkommit och ett antal nya kurser inom 
grundutbildningen har utvecklats: Grundkursen heter Datorgrafik och utgör 
förkunskapskrav för de övriga. Dessa är Realtidsgrafik, Avancerade renderingsmetoder och 
Mobilgrafik. 

59. I lärosätesdelen svaras på frågan om hur LTH säkrar lärarnas pedagogiska utveckling. D-
programmet drar givetvis nytta av den LTH-gemensamma satsningen. Detta sker bland 
annat genom kravet på att lärare skall delta i pedagogiska kurser och genom att 
pedagogiska konsulter anlitas i förändringsarbete med kurser eller utbildningen. D-
programmet drar också nytta av det pedagogiska utvecklingsarbete som sker inom varje 
institution. 
Utbildningsnämnden har följande pedagogiska grundsyn: ”Det finns ingen pedagogisk 
metod som i alla situationer är den mest överlägsna. Inom ett utbildningsprogram ska det 
finnas variation både i undervisningsmetoder och i examinationsformer. Detta ställer stora 
krav på tydlighet så att studenterna är väl förtrogna med vad som gäller. Det är önskvärt att 
det finns en ömsesidig respekt så att både lärare och studenter accepterar att en viss metod 
används i en kurs fastän man själv är framgångsrik med en annan metod.”  
Syftet med pedagogisk (vidare)utbildning är enligt nämnden: ”Lärarna ska få ett mer 
reflekterande förhållningssätt till undervisning och inlärning. Lärarna ska få ökad kunskap om 
olika undervisningsmetoder och examinationsformer så att de kan använda dessa och motivera 
varför de används. Särskilt ska undervisningsmetoder och examinationsformer som befrämjar 
dialogen lärare-studenter och studenter-studenter uppmärksammas.” 
Ett syfte med dialogen mellan företrädare för nämnden samt företrädare för 
institutionerna är att stimulera den pedagogiska diskussionen och det pedagogiska 
utvecklingsarbetet inom institutionerna. Ett konkret exempel på vad som kan komma ut 
ur dialogen är att nämndens ordförande meddelar institutionens företrädare: 
”Utvärderingen visar att den form ni använt för examinationen inte fungerar tillräckligt bra. 
Nämnden önskar inför nästa kursplanebeslut få förslag på en annan examinationsform”. 
Det finns flera sätt att beskriva lärarkompetens. Ett sätt är att dela upp kompetensen i fem 
delar: 

1) Ämneskompetens 
2) Pedagogisk kunskap och reflektionsförmåga 
3) Klarsyn om hur studenter lär sig ämnet (delvis kopplad till 2) 
4) Kommunikativ skicklighet 
5) Förmåga att leda, planera och strukturera. 

En slutsats av genomgång av kursutvärderingar och övriga studentenkäter är att det i 
många kurser finns anledning att sätta plus för allt som står under 1-5 ovan. Vidare 
upplevs det nästan aldrig att det är brister i ämneskompetensen. För ett fåtal kurser är det 
helt uppenbart att utvärderingar pekar på brister som berör punkterna 3 och 4. Åtgärder 
för att råda bot på dessa brister kommer att prioriteras i det fortsatta 
kompetensutvecklingsarbetet. 

60. 

År Helårsstud Helårsprest Examina Män Examina 
Kvinnor 

1996 337 251 48 4 
1997 365 295 44 2 
1998 392 335 44 1 
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1999 468 396 34 5 
2000 477 399 45 6 
2001 487 428 50 4 
2002 526 417 48 3 
2003 553 468 76 8 
2004 501 442 105 11 

61. En genomgång av studenter antagna 2001 och 2003 visar att de anmälda avbrotten ligger 
på 15-20 %. De flesta avbryter efter en eller två terminers studier, och merparten av dem 
går till annan utbildning. 
Efter ett år har 10-15 % av studenterna haft ett anmält studieuppehåll. De vanligaste 
orsakerna är andra studier och dåliga studieresultat. Efter tre år har 30-40% haft ett 
anmält studieuppehåll. De vanligaste orsakerna vid senare uppehåll är resor och arbete. 

62. 
 1996 1997 1998 1999 2000 
Kön M K M K M K M K M K 
Nybörjare1 82 7 98 13 126 21 114 18 118 16 
Antal (av dessa) som uppnått 
> 40 poäng2 58 7 76 6 98 15 83 12 85 13 

Antal som uppnått > 80 
poäng 44 5 57 2 76 10 67 8 62 13 

Antal som uppnått > 110 
poäng 25 2 30 2 44 4 38 4 39 9 

Antal som studerat 
utomlands3 8  7  8 1 7  5 3 

1 Faktiska nybörjare (se tabell i fråga 17). 
2 Med uppnådda poäng menas kurser inom programmet exklusive tillgodoräknanden. Som 
mätdatum används 15 september 3 år efter antagningen. 
3 Med utlandsstudier avses påbörjade utbytesstudier till och med läsåret 2004/05. 

 

 Antal som avlagt examen på 
programmet 

Antal som avlagt examen vid 
lärosätet 

Terminer efter 
antagning1 10 12 14 10 12 14 

Kön M K M K M K M K M K M K 
1996 16 3 28 4 37 4 16 3 28 4 37 4 
1997 21 2 43 2 51 5 21 2 43 2 51 5 
1998 26 3 59 5   26 3 61 5   
1999 28 5     28 5     

1Som mätdatum används 15 september och det är utfärdandedatumet som skall användas. Endast 
de som antagits som nybörjare till respektive program (se tabell i fråga 17) räknas. För antagna 
1998 och 1999 redovisas endast uppgifter efter 10 och 12, respektive 10, terminer. 

 
I årskurs 1 är det problem med poängproduktion på D-utbildningen. Poängproduktionen 
på kurserna i matematik är betydligt lägre än poängproduktionen inom 
datavetenskapsområdet. Den första programmeringskursen är mycket viktig för hela 
utbildningsprogrammet. Trots omfattande insatser har examinationen i den första 
programmeringskursen inte nått högre än 75% av de antagna. För att studenten skall vara 
studieberättigad i de fortsatta programmeringskurserna måste den första kursen vara 
godkänd. Detta har lett till visst avhopp från utbildningsprogrammet samtidigt som 
examinationen är hög i de fortsatta programmeringskurserna. Utbildningsnämnden 
överväger att ändra starten av utbildningen och en konsekvens av detta kan bli att 
matematikspåret inte börjar förrän i andra läsperioden. 
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Under flera år har ett betydande antal D-studenter hoppat av studierna eftersom de fått 
anställning före examen. År 2003 och år 2004 har denna trend brutits drastiskt. Istället 
har det sammanlagt under år 2003 och 2004 examinerats 200 D-civilingenjörer. Det är i 
det närmaste dubbelt så många som under någon annan tvåårsperiod sedan programmets 
start. 

63. Det är i första hand studievägledaren som har ansvaret för att fånga upp studenter med 
svårigheter. Studievägledaren arbetar efter ett antal hållpunkter då studieresultaten i 
LADOK kontrolleras. Utifrån dessa data kallas studenter till individuella samtal där man 
tillsammans försöker reda ut vad som orsakat situationen och vad som behöver göras för 
att det ska fungera bättre i fortsättningen. 
Den första hållpunkten är efter första tentamensperioden, när studievägledaren noterar 
om några studenter har misslyckats på periodens alla tentamina, alternativt inte försökte 
på någon tentamen alls.  
Den andra hållpunkten är efter läsperiod vt1. De studenter som vid denna tidpunkt inte 
uppnått 10 poäng skall upprätta en personlig studieplan tillsammans med 
studievägledaren. En sådan plan måste också upprättas för studerande som efter årskurs 2 
inte uppnått 40 poäng. 

64. Statistiska centralbyrån har tagit fram statistik gällande examinerade civilingenjörer. LTH 
ställer frågor till alla examinerade vid LTH.  
För D-civilingenjörer examinerade vid LTH visar resultaten att utbildningens relevans för 
arbetet är mycket hög. När det gäller bedömning av utbildningen i förhållande till arbetets 
krav är endast smärre modifieringar nödvändiga. Ett antal informella kontakter med 
näringslivsföreträdare har gett informationen att D-studenter utexaminerade vid LTH 
arbetar mycket välstrukturerat och är väl lämpade att anta nya utmaningar. 

65. Den enda formaliserade avnämarkontakten är med de industrirepresentanter som är 
ledamöter i utbildningsnämnden. Deras medverkan är värdefull men begränsad. Inför 
omläggningen av datateknikprogrammet år 2000 hade vi ett flertal möten i en 
"framtidsgrupp" där industrirepresentanterna och programledningen träffades och 
diskuterade utbildningen i detalj. Ett av de viktigaste resultaten från dessa möten var att 
programledningen stärktes i sin uppfattning att D-civilingenjörerna klarar sig mycket bra 
när de kommer ut och börjar arbeta. Den tekniska kompetensen hos de nyexaminerade 
ansågs vara hög, även om det fanns en del klagomål på några ”omoderna” kurser. 
Samtidigt framhöll industrirepresentanterna att de var tacksamma för att utbildningen 
koncentrerade sig på principer i stället för på tekniska detaljer. Man var mycket nöjd med 
de nyexaminerades strukturerade arbetssätt. 
Det finns också många informella kontakter mellan högskolan och industrin, men då på 
institutionsnivå. Till exempel gäller det externa examensarbeten och samarbete i 
forskningsgrupper. Dessa kontakter är också värdefulla — utbildningsnämnden drar nytta 
av dem genom att examensarbeteshandledarna och forskarna är medlemmar av nämnden. 
Utbildningsnämnden kommer att öka de formaliserade kontakterna med avnämarna. 

66. Nej, det finns inga lokala kvantitativa mål. LTH ser till att uppnå examensmålen totalt 
sett, samt vårt uppdrag till universitetsstyrelsen.  

67. Processen för kvalitetssäkringen av målen i utbildningsplanen kommer att utvecklas. En 
programutvärdering där detaljerade synpunkter från studenter, färdiga civilingenjörer och 
avnämare samlas in (jämför med svaret på fråga 25) och värderas kommer att genomföras. 
Utvärderingen kommer att göras av en grupp som är fristående från utbildningsnämnden. 
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Kraven på bredd och djup, samt examensarbetet, ser till att två av de särskilda målen för 
datateknikutbildningen uppfylls: 1) ”förbereda för yrkesverksamhet inom tekniska 
områden där datorer och programvara utgör väsentliga komponenter” och 4) ”ge 
fördjupade kunskaper inom något eller några av följande teknikområden: 
Programvarusystem, Datorsystem, Telekommunikation, Informations- och systemteknik, 
Bilder och grafik, samt Medicinska system.” 
Mål 2), ”förbereda för yrkesverksamhet inom områden som utvecklas mycket snabbt och 
kräver livslångt lärande,” är svårare. Den snabba utvecklingen har studenterna varit utsatta 
för under hela sin tid vid LTH: innehållet i avancerade fortsättningskurser ändras ofta. 
När det gäller det livslånga lärandet är det svårare, men utbildningsnämnden har utformat 
utbildningen så att den ska utgöra en god grund för kontinuerlig kunskapsutveckling 
genom det återstående yrkeslivet. 
Mål 3), ”ge förmåga att utforma system av program och datorer som passar människan 
och som är byggstenar i en miljö av hög kvalitet, både ur mänsklig och teknisk synvinkel,” 
är svårast, åtminstone ”passar människan” och ”ur mänsklig … synvinkel”. Dessa ”mjuka 
mål” kommer in i en del obligatoriska kurser (avsnitt om etik, juridik och inre miljö i 
Helhetsbild av datatekniken, yttre miljö och resurshushållning i Grundläggande fysik, 
människans samspel med tekniska system i Kognition) och i flera valfria kurser, men man 
kan inte säga att uppfyllandet av målen genomsyrar utbildningen.  
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Informations- och kommunikationsteknik (C) 

Arbetet med självvärderingen av civilingenjörsutbildningen i Informations- och 
kommunikationssystem inleddes i början av november 2004 med ett samordningsmöte 
med LTHs arbetsgrupp. I samarbete med utbildningsnämndens ordförande planerades 
hur självvärderingsprocessen skulle genomföras och hur arbetet skulle fördelas inom 
programmet. Programmen C, D och E har samordnats då dessa utbildningsprogram har 
en gemensam utbildningsnämndsordförande, delar av den administrativa personalen är 
gemensam och programmens bas återfinns inom samma institutioner. För att genomföra 
arbetet bildades en arbetsgrupp med följande medlemmar: 

Rune Kullberg, utbildningsnämndens ordförande 
Stefan Höst, utbildningsledare 
Birgitta Wendel, utbildningsplanerare 
Annica Granath, studievägledare 
Gustav Bodenäs, student 
Rolf Johannesson, lärare 
Ulf Körner, lärare 
Björn Regnell, LTHs arbetsgrupp (C, D, E) 

Aktiviteter: 
 24 november 2004: gemensamt kickoff-möte för programmen C, D, E, F, Pi, N. 

Arbetsgrupperna fick information, dokumentation och möjlighet att ställa frågor. 
Grupparbeten kring frågorna i programdelen. 

 11 januari 2005: LTH-gemensamt informationsmöte om självvärderingen. Arbets-
gruppen fortsatte sitt arbete. 

 8 februari: första versionen av svaren på programfrågorna klar. 
 11 februari: informations- och arbetsmöte för lärare på C-programmet. Grupparbeten 

där texterna bearbetades. 
 21 februari: arbetsgruppsmöte, ny bearbetning av materialet. 
 3 mars: arbetsmöte för programmets lärare, arbetet med 12-punktsanalysen inleddes. 
 8 mars: arbetsgruppen bearbetade dokumenten ytterligare. 
 14 mars: slutjustering av dokumenten, överlämning till LTH centralt. 

Studierådet har haft en nyckelroll i att engagera studenterna och ge synpunkter och förslag 
i arbetet med självvärderingen. I arbetsgrupper och på möten har studenterna varit 
representerade. 

22. Fakta: Obligatoriska kurser 108 p, breddkrav 8 p, djupkrav 22 p + examensarbete, valfritt 
22 p. Djupkorgar: Informationsöverföring, Kommunikationssystem, Människa-
tekniksystem 
Överväganden: Under 1999 formades på allvar tankarna om ett nytt utbildningsprogram 
inom telekommunikation och 2001 startade programmet Informations- och 
kommunikationsteknik (C). Tre grundpelare låg bakom C-programmets inrättande: 
LTH:s starka forskningsöverbyggnad inom flera kompletterande discipliner inom 
telekommunikationsområdet, industrins behov av ingenjörer med kunskaper inom 
utveckling av kommunikationssystem, samt möjligheten att rekrytera studenter som är 
intresserade av en helhetsbild av samspelet mellan mänsklig och teknisk kommunikation. 
Systemtänkande i utvecklingsprocessen  blev ett centralt perspektiv i utformningen av 
utbildningen. 
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Telekommunikationsområdets starka utveckling, inte minst inom mobiltelefoni och 
Internet, och dess alltmer ökande komplexitet både beträffande teknik och avancerade 
tjänsteutbud motiverar en civilingenjörsutbildning med stark telekommunikationsprägel. 
Inte minst viktigt är att skapa förståelse för samspelet människa-teknik, och med denna 
kunskap som bas skapa användarvänliga system. Det är viktigt att förse svensk 
telekommunikationsindustri, med ingenjörer med denna nya inriktning och speciellt i 
Malmö-Lund-regionen finns en mycket rik flora av framstående företag, både nystartade 
forskningsföretag och världsledande storföretag med behov av C-ingenjörernas 
kompetens. LTH:s internationellt framstående forskningsbas inom området erbjuder en 
unik kompetensprofil hos forskande lärare.  
I syfte att skapa ett program med denna inriktning tillsatte LTH en arbetsgrupp bestående 
av prefekterna för de berörda institutionerna. En tanke hos gruppen var att studenterna 
redan tidigt i den obligatoriska delen av utbildningen ska läsa kurser med tydlig 
telekommunikationsprofil. Syftet med detta är dels att ge möjlighet att via längre 
sammanhängande kurskedjor kunna skapa en god kunskap och förståelse för 
teknikområdet, dels att lättare kunna motivera och väcka intresse för de grundläggande 
teoretiska ämnena genom att relatera dem till studenternas kunskaper inom 
telekommunikation. Vidare sprids matematikundervisningen upp i årskurserna, och 
integreras även i andra ämnen. Det kombineras tidigt i utbildningen med en hög grad av 
studentaktiverande undervisningsformer, som exempelvis projektarbeten och laborationer. 
För att uppnå dessa mål skapades en första årskurs som ger en grund för alla aspekter av ett 
kommunikationssystem, från hur informationen överförs från ett ställe till ett annat, via hur 
nätverken är uppbyggda, till hur användaren interagerar med tekniken. Syftet är att redan 
från början introducera alla de lager av abstraktionsnivåer som utgör dagens komplexa 
kommunikationssystem på ett lättfattligt och intresseväckande sätt så att helhetsbilden kan ligga 
till grund för det fortsatta lärandet. Hälften av poängen i första årskursen består av kurser som 
utvecklats speciellt för ändamålet: Kommunikationssystem, Informationsöverföring, 
Nätverksprogrammering, Människan och teknologin, Ingenjörsprocessen för 
programvaruutveckling, samt Datorer och datoranvändning. Förutom systemperspektiv, 
processtänkande och användbarhetsfokus även har de tre senare kurserna speciella 
inlärningsmål relaterade till presentationsteknik, rapportskrivning, etik och juridik. 
I C-programmet finns ett antal kurskedjor i det obligatoriska blocket med ömsesidiga 
kopplingar: ett matematikspår, informations- och kommunikationsinriktade kurser, samt 
kurskedjan i datavetenskap.  
Att integrera de grundläggande vetenskaperna i utbildningen är ett viktigt mål. Kursen 
Informationsöverföring, med fokus på punk-till-punkt-förbindelsen i systemet, tillämpar 
baskunskaper i matematisk analys med stöd av en för ändamålet nyskriven lärobok som 
redan rönt internationell uppmärksamhet. Andra typiska ingenjörskurser där matematik 
är integrerad är Signalbehandling i multimedia, Digital kommunikation, Reglerteknik 
samt Kösystem. 
En för C-programmet unik profil är att ämnena kognition och människa-datorinteraktion 
ingår i det obligatoriska blocket och följs upp i valfria fördjupningskurser. Med denna 
utbildning kan de blivande C-ingenjörerna bidra aktivt i systemutvecklingen med sin 
förmåga att kombinera både tekniska och mänskliga aspekter. 

23. Programmets alla kurser har placerats i kategori a/b/c, och en viktning med antalet HST 
har gjorts. Resultat 21/58/21 %. 

24. Efter det obligatoriska blocket på 108 poäng har studenterna en bred bas för djupare 
studier inom området.  För att ytterligare säkerställa kravet på bredd och samtidigt öppna 
för valfrihet skall studenterna läsa kurser motsvarande 8 poäng som väljs ur en breddkorg. 
För att säkerställa kravet på djup i studierna skall studenterna välja en profil där de läser 
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minst 22 poäng. Det finns följande tre profiler som innehåller djupkurser omfattande 40-
50 poäng per profil:  
 Informationsöverföring behandlar vad information är samt hur den kan representeras 

och effektivt överföras från ett ställe till ett annat.  
 Kommunikationssystem ger förståelse för hur olika typer av kommunikationssystem är 

uppbyggda, vilka krav som ställs och hur dessa realiseras. 
 Människa-tekniksystem ger insikter hur gränssnitt, speciellt relaterade till 

kommunikationssystem, skall utformas för att upplevas som användarvänliga.   
Dessutom kan den enskilde studenten få en väl genomtänkt individuell profil godkänd av 
utbildningsnämnden. Eftersom kursutbudet förändras och nya tekniska områden 
tillkommer är profilerna flexibla och kan ändras med tiden. Det finns också utrymme för 
studenterna att konstruera egna profiler om de inte tycker att de förbestämda passar deras 
intressen. Därför kan studenterna - efter ansökan till utbildningsnämnden där de listar 
kurser och motiverar varför dessa ger ett djup inom utbildningen – få en egen profil 
godkänd. Det kan handla om kompletteringar med enstaka kurser eller helt nya profiler. 
Det har varit relativt vanligt att studenter fått godkänt egna profiler. Exempelvis har flera 
studenter beviljats profiler inom datasäkerhet. Detta är ett viktigt område som är på stark 
frammarsch och förmodligen kommer det att utvecklas till en fjärde förutbestämd profil. 
Studenten kan välja 20 av de 22 valfria poängen fritt på LTH. Av dessa 20 poäng kan 10 
poäng väljas fritt på Lunds universitet. Utbildningsnämnden har dessutom möjlighet att 
efter en välmotiverad ansökan medge att fler än 10 poäng från övriga universitetet kan 
ingå i examen. Detta gör att studenterna får tillgång till hela universitetets kursutbud. 
Särskilt de som väljer inriktningen mot Människa-tekniksystem uppskattar denna 
möjlighet, eftersom det finns ett flertal kurser utanför LTH, exempelvis inom 
kognitionsforskning, som passar bra som komplement. 
Studenterna kan också söka Technology Management-avslutningen, som bedrivs i 
samverkan med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. I Technology Management 
deltar också studenter från ekonomprogrammen vid EHL. Förutom ledarskapsutveckling 
tränas ekonomi- och civilingenjörsstudenterna i att förstå varandras tänkesätt och språk. 
För studenterna medför utbildningen en utökning till 200 poäng. 

25. Det är utbildningsnämndens uppgift att se till att programmet blir sammanhållet och 
integrerat. Innehållet i obligatorium, breddkorg och profiler är grundligt genomtänkt och 
har varit föremål för en omfattande diskussion i utbildningsnämnden. I diskussionerna 
har även institutioner och teknologkåren varit inblandade med ett omfattande 
remissförfarande. Utbildningen inom olika ämnesområden är också väl sammanhållen och 
det finns tydliga kurskedjor. 
Utbildningsnämnden anser att programmet är sammanhållet och integrerat. Då det 
framöver börjar examineras ingenjörer som har läst C-programmet kommer deras 
synpunkter tas tillvara. Det kommer också att tillsättas en utvärderingsgrupp, frikopplad 
från utbildningsnämnden, med uppgift att utvärdera programmet. Allt detta kommer att 
hanteras av utbildningsnämnden. 
De lärare som undervisar i programmets obligatoriska kurser är väl förtrogna med 
programstrukturen. Utbildningsnämnden anordnar en gång per läsår ett möte där lärarna 
samlas och diskuterar kurserna.  
Utbildningsnämnden anordnar informationsseminarier i början av utbildningen och när 
det är dags för val av bredd- och djupkurser. Lärarna uppmuntras att anknyta till tidigare 
och efterföljande kurser i det egna ämnet, och även i andra ämnen, men mer behövs göras. 
Verksamheten med att informera och engagera studenterna kommer att utökas. 
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26. Data för frågorna 26-28 baseras på enkät som riktats direkt till kursansvariga lärare på 34 
kurser, och svarsfrekvensen var ca 90%. (Informationen är ej viktad; vare sig kursernas 
omfattning i poäng, undervisningstid, kontakttid för olika lärarkategorier etc har vägts in.) 

 
Data anger 
genomsnittligt 
antal per kurs 

Disputerade 
lärare 

Icke disputerade 
lärare 

Andel 
disputerade 

lärare  

Andel 
disputerade 

på LTH 
Obligatoriska 
kurser 1,6 2,5 39% 43% 

Valfria kurser  1,3 2,3 36% 51% 
Oviktat genomsnitt  1,4 2,4 37% 47% 

27.  
Data anger 
genomsnittligt antal 
per kurs 

Aktivt 
forskande lärare 

Totalt antal 
lärare  

Andel forskande 
lärare  

Andel 
forskande 

lärare på LTH 
Obligatoriska 
kurser 3,2 4,1 78% 68% 

Valfria kurser  3,1 3,6 86% 78% 
Oviktat genomsnitt 3,1 3,8 82% 75% 

 
Antalet forskande lärare är normalt högre än antalet disputerade lärare, vilket beror på att 
undervisande doktorander alltid forskar aktivt. 

28.  

Obligatoriska kurser Valfria kurser Genomsnitt för samtliga 
kurser på C-programmet 

3  av 12 kurser (25%) 5 av 22 kurser (23%) 8 av 34 kurser (24%) 

29. 
  Årskurs 1   Årskurs 2  Årskurs 3   Årskurs 4   Årskurs 5   Ht 2004 
  K   M   K   M   K   M   K   M   K   M 

Antal 
studenter 5 39 5 43 5 58 3 14 0 0 

1 <För de högskolor som använder terminsregistrering definieras årskurs 1 som de som har 
förstagångs- eller omregistrering på termin 1 eller 2 (FFG1, FFG2, OM1 eller OM2). Övriga 
årskurser definieras på motsvarande sätt. Högskolor utan terminsregistrering redovisar dem med 
någon form av kursregistrering eller resultat. Indelningen i årskurser sker efter den metod som 
högskolan bedömer lämpligast.> 

30. Antagning till senare del av program handläggs gemensamt vid LTH efter yttrande från 
berörd utbildningsnämnd. Det viktigaste villkoret för antagning till senare del av program 
är att studentens meriter tveklöst räcker för antagning i första årskursen eller att studenten 
har kompenserande studiemeriter från högskola. För dem som gått 
högskoleingenjörsutbildningar innebär detta normalt avlagd högskoleingenjörs-examen. 
Dessutom krävs att studenten inte behöver följa kurser i årskurs 1 i någon större 
omfattning. En individuell studieplan formuleras för de studenter som antas.  

31. Byggnaderna på LTHs campusområde är huvudsakligen uppförda på 1960-talet och har 
Akademiska Hus som fastighetsägare. Kårhuset färdigställdes 1994 och den senaste 
byggnaden, Ingvar Kamprad Designcentrum 2002. Byggnaderna från 60-talet är samtliga, 
med undantag för E-huset, i behov av underhållsåtgärder. Särskilt ventilationen är i behov 
av förbättring. Ventilationen uppfyller de normer som gällde vid tiden för uppförandet. 
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Under de decennier som gått har kraven på ventilationen ökat från brukarna samtidigt 
som antalet personer och mängden värmeavgivande utrustning ökat betydligt. De åtgärder 
som av fastighetsägaren inte bedöms som normala underhållsåtgärder, måste finansieras av 
hyresgästerna. 
I E-huset har ventilationsombyggnad slutförts för hela byggnaden. Samtidigt har 
underhållsåtgärder och verksamhetsanpassning genomförts. Lokalerna i E-huset är därmed 
i gott skick. I den byggnaden finns ett större antal grupprum och läsrum än i övriga.  I E-
huset finns fyra hörsalar med mycket god standard, sexton seminarierum, femton datasalar 
och fjorton läsrum/grupprum. Matematikhusets annex med universitetsgemensamma sju 
hörsalar och tre skrivsalar är i behov av förbättring av ventilation och inredning. 
Studenterna framför genom studierådet att tillgången på lokaler är god i E-huset och de 
salar som används till föreläsningar och övningar är i allmänhet väl avpassade för 
studentantalet. Antalet läsplatser i studierum uppfattas emellertid som otillräckligt vid 
vissa tidpunkter, i synnerhet i anslutning till tentamensperioder. De största bristerna som 
studenterna kan anföra gäller ergonomin för sittplatser i föreläsnings-, övnings- och 
laborationssalar. I datorsalarna är emellertid sittergonomin god och datortätheten är oftast 
rimlig för salarnas storlek. Trots flera ombyggnader upplevs inte ventilationen som 
tillfredställande av studenterna. Detta problem är i synnerhet påtagligt i 
föreläsningssalarna i Matteannexet. 
Laborationssalarna hålls i möjligaste mån tillgängliga för studenterna, vilket ger möjlighet 
att utföra egna experiment utan tidspress. 
Tillgången till datorer är ibland ett problem då lokalerna dagtid ofta är uppbokade för 
undervisning. Det trådlösa lokala nätverk som tillhandahålls av Elektrotekniska 
föreningen tillåter emellertid studenterna att arbeta från sina privata datorer som ett 
komplement. 

32. De studenter som antagits till programmet får ett informationsmaterial hemskickat under 
sommaren. Materialet innehåller allmän information om studierna vid en teknisk 
högskola och mera specifik information om programmet, framförallt den första tiden. 
Veckan före terminsstart erbjuds studenterna att delta i matematikrepetition och 
introduktion till programmets datormiljö. Programmets utbildningsledare och 
studievägledare informerar om utbildningen. Studenterna blir också indelade i grupper 
som vardera tilldelas en fadder, en äldre student, som hjälper till att introducera de nya 
studenterna i studentvärlden. 
Studievägledaren har schemalagd information för alla studenterna (gruppvis) under de två 
första veckorna. Under den första terminen anordnar studierådet kaféverksamhet med 
matematikhjälp, och sektionens tjejförening ger programmeringshjälp. 
Det finns inslag av helhetsinformation om utbildningen i kurser under det första läsåret. 
Kursen Kommunikationssystem tar ett samlat grepp på systemaspekter och övergripande 
nätegenskaper och kursen Ingenjörsprocessen för programvara belyser konkret 
utvecklingsprocessens olika steg. Dessa kurser ger en försmak av ämnesområden som 
behandlas senare under utbildningen, samt en övergripande förståelse för de många nivåer 
som finns i ett kommunikationssystem och samspelet människa-tekniksystem. 

33. Årskurs 1 är utformad så att bristande förkunskaper i matematik kan inhämtas under året. 
Den första kursen i matematik startar först under utbildningens andra läsperiod och 
föregås av en frivillig repetitionskurs.  
I den inledande matematikkursen är antalet övningar 50 procent högre än i andra 
matematikkurser, för att ge studenter med sämre förkunskaper en grundligare 
introduktion till matematiken. 
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I kursen Informationsöverföring i slutet av årskurs 1 där matematik naturligt är integrerad 
i kursen ges extra frågetid och individuella genomgångar. Dessutom ökar studenternas 
motivation för matematiken då de direkt ser tillämpningar av den inom en central kurs i 
utbildningen. 
I den första programmeringskursen delas studenterna upp i olika grupper där de med låga 
förkunskaper får mera lärarhjälp under datorlaborationerna och mera grundläggande 
uppgifter under övningarna. 

34. I tabellen nedan redovisas den i LTHs Läro- och timplan redovisade schemalagda 
undervisningstiden uttryckt i enheter om 45 minuter inom det obligatoriska blocket de 
första 4 terminerna. I diagrammet jämför vi denna schemalagda tid med den i Läro- och 
timplanen angivna självstudietiden (S). 

Föreläsningar Övningar Laborationer 

Termin Totalt Per 
poäng Totalt Per 

poäng Totalt Per 
poäng 

1 146 7,3 136 6,8 56 2,8 

2 146 7,3 130 6,5 18 0,9 

3 170 8,5 142 7,1 33 1,7 

4 112 5,6 69 3,5 52 2,6 

Medelvärde 144 7,2 119 6,0 40 2,0 
 

35. Av den totala studietiden 36,6 timmar i medel per vecka, så utgör 15 timmar 
självstudietid och 21,6 timmar schemalagd tid. Kvinnor och män lägger ungefär lika 
mycket tid på självstudier (15,3 resp. 15,0 timmar per vecka i medel, dock har färre än 10 
kvinnor svarat). 
 

 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Totalt 

C 14,5 15,2 15,7 15,0 15,0 

Totalt LTH 15,8 15,8 18,9 23,5 18,1 

 
Dessa siffror är framtagna genom teknologenkäten 2004 och har beräknats baserat på total 
angiven studietid minus schemalagd tid. 

36. Under termin 5 och 6 läser studenterna en del obligatoriska kurser (27 poäng) men det 
finns även plats för valfria kurser. Under termin 7 och 8, skall studenten fördjupa sig 
genom att läsa profilkurser. Flera av dessa kurser innehåller projekt där studenterna får 
applicera sina kunskaper från det obligatoriska blocket. Exempel på sådana kurser är  
 Avancerad telekommunikation är en avancerad kurs i kommunikationssystem. Den 

behandlar hur nya system konstrueras och dimensioneras på ett kostnadseffektivt sätt 
för att uppfylla krav på tjänstekvalitet. Av speciellt intresse är mobila system och hur 
mobiliteten ställer krav på designen. Kursen innehåller ett större projekt som är 
inriktat på applikationer inom nya mobila nät, exempelvis UMTS och WLAN.  

 Digital kommunikation fortsättningskurs ger en ingående kunskap i hur signaleringen i 
verkliga system är uppbyggd, exempelvis UMTS, digitalteve eller ADSL. Den ger 
också grunderna för förståelsen av framtida system som 4:e generationens 
mobiltelefonsystem. I kursen ingår ett projekt där studenterna sätter sig in i en 
modern modulationsteknik, ofta med hjälp av vetenskapliga artiklar ur ämnesspecifika 
databaser.  



 LTH, Informations- och kommunikationsteknik 

 

  49 

 Digitala bilder – kompression ger studenterna förståelse för hur bildinformation kan 
överföras i en telekommunikationsmiljö. Studenterna skall vara väl förtrogna med 
dagens standarder och även kunna utveckla nya system för bildöverföring. De skall 
även ha kunskap om det mänskliga synsinnet för att få en god uppfattning om vilka 
krav en mänsklig mottagare kan förväntas ha. Kursen är uppbyggd med ett antal 
scenarier där studenterna i grupp själv formulerar relevanta frågor med fokus på 
kursmålen. 

 Rehabiliteringsteknik och design är en problembaserad och projektbaserad kurs som 
syftar till att ge en färdighet i att tillämpa användarcentrerad designmetodik. Kursen 
använder funktionshinder för att dra designen till sin spets. I projektet skall en 
prototyp konstrueras. Denna är antingen ett hjälpmedel för människor med ett 
specifikt funktionshinder eller en produkt designad för alla. 

 Användbarhetsutvärdering syftar till att studenterna skall tillägna sig praktiska och 
teoretiska kunskaper om utvärderingsmetoder med avseende på användbarhet genom 
fältstudier och kontrollerade tester i användbarhetslaboratorium. Kursen byggs kring 
ett projekt, där studenterna arbetar med utvalda metoder och tekniker för att få 
praktisk erfarenhet av proceduren kring utvärderingar. 

Kursen Teknikstödd kommunikation ger förståelse för möjligheter och begränsningar som 
uppstår i kommunikationen där en ny teknik används. Studenterna analyserar 
självständigt autentiska situationer i teknikstödd kommunikation och reflekterar kring 
möjligheter och problem. I kursen utforskas sambanden mellan språkliga, sociala och 
kognitiva aspekter av teknikstödd kommunikation. Kursen ges av Kognitionsforskning, 
vilket är en del av Filosofiska institutionen. Detta ger studenterna en inblick i forskning 
vid en annan fakultet.  
I kursen Säkra system och applikationer ges djup förståelse för hur säkerhetsaspekter skall tas 
in i designen av kommunikationssystem. Kursen tar upp dels vad som menas med en 
säkerhetsrisk och var de kommer från, dels hur designen av nätet kan skydda mot 
eventuella risker. Kursen ger även insikt i hur ett intrång kan upptäckas och avvärjas. För 
att studenterna skall tillgodogöra sig kursen måste de se en helhet av 
kommunikationsnätet och de olika delarna som kan innebära en säkerhetsrisk. 
I profilen Kommunikationssystem finns två kurser inom samma område, nämligen 
Internetprotokoll och Internet inuti. Dessa behandlar båda hur kommunikationsprotokollet 
TCP/IP, som används i exempelvis Internet, är uppbyggt och fungerar. Den stora 
skillnaden mellan kurserna är att den förstnämnda betraktar det ur ett nätperspektiv med 
den typen av kurser som bakgrund och tittar på hur protokollen och dess egenskaper 
fungerar på nätnivå. I kursen Internet inuti betraktas protokollen ur ett 
informationsöverföringsperspektiv och ger förståelse för hur de implementeras på nodnivå. 
Detta uppnås genom att studenterna själva implementerar protokollstacken för TCP/IP. 
Dessa två kurser tillsammans knyter ihop de två logiskt sett olika nivåerna 
informationsöverföring och kommunikationssystem i kommunikationskedjan. 

37. En del i ett forskningsmässigt angreppssätt är att kunna kritiskt bedöma rimligheten i en 
lösning eller idé. Detta tränas under utbildningens gång i laborationer och projektarbeten, 
ofta med förberedelseuppgifter som kräver självständiga bedömningar.  
Redan i första kursen Kommunikationssystem ingår ett projektarbete. Material till detta är 
hämtat från vetenskapliga artiklar ur ämnesspecifika databaser. Arbetet avslutas med en 
heldags studentkonferens där det ingår opponering på en annan grupps arbete.  Ett annat 
exempel är kursen Datakommunikation, som innehåller ett undersökande projekt. I flera 
andra kurser finns projekt av liknande storlek, vilket gör att studenterna är vana att arbeta 
självständigt med att lösa ett komplext problem. De måste även kunna reflektera över sin 
lösning och bedöma dess rimlighet. Detta gäller inte minst i det avslutande 
examensarbetet. Här använder studenterna flera olika aspekter av sin kunskap för att för 
att utveckla och utvärdera teknik i ett större sammanhang. 
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38. I kursen Kommunikationssystem i början av första årskursen ingår ett projektarbete som 
presenteras som en studentkonferens. De har en heldag där alla grupper presenterar sitt 
arbete och där alla grupper granskar och opponerar på en annan projektgrupps arbete. Till 
konferensen produceras ett kompendium med alla studenters artiklar. Tillvägagångssättet 
är inspirerat av upplägget för en typisk vetenskaplig konferens.  
En annan kurs under första året där de kommunikativa förmågorna tränas är Människan 
och teknologin. Här finns ett nära samarbete med institutionen för nordiska språk som 
granskar studenternas projektredovisningar, både skriftliga och muntliga. I flera andra 
kurser ingår projektarbeten med framför allt skriftliga men även muntliga rapporter. Det 
finns också flera kurser som har inlämningsuppgifter av olika former. I det avslutande 
examensarbetet skall både skriftlig och muntlig presentation av projektet bedömas. Här 
ingår dessutom en opponering på ett annat examensarbete. 

39. I en enkät direkt till kursansvariga för 34 kurser, varav 12 obligatoriska och 22 valfria 
undersöktes förekomsten av (1) gästlärare från näringslivet, (2) gästlärare från andra 
lärosäten (nationell eller internationellt), (3) projektarbeten/projektuppgifter som bedrivs i 
samarbete med företag, (4) studiebesök (utanför LTH/LU). 
 

 (1)  (2) (3) (4) 
Obligatoriska kurser 25% 17% 0% 13% 

Valfria kurser 23% 9% 27% 14% 
Samtliga kurser 24% 12% 18% 15% 

 
Resultatet visar att så mycket som en fjärdedel av kurserna har gästlärare från näringslivet. 
Nästan en tredjedel av de valfria kurserna har projektarbetet i samarbete med företag. 
Studenterna ser gärna att kontakterna med omvärlden ökar i både obligatoriska och valfria 
kurser. Teknologkåren anordnar en stor arbetsmarknadsdag varje år, med besökande 
företag. Studentsektionen anordnar en riktad arbetsmarknadsdag för D och C, samt 
företagskvällar, då ett företag presenterar sig för studenterna. Sektionen har även 
sporadiska studieresor till industrin. Examensarbetet erbjuder en viktig möjlighet till 
kontakter med omvärlden. 

40.  
  Termin   Andel i procent av total examination 

   salstentamina duggor  projektredovisning  kontinuerlig eller annan 
examination 

1 20 5 5 70 
2 20  10 70 
3 20  15 70 
4 15 10 5 70 
5 50  25 25 
6 50  25 25 
7 50  25 25 
8 50  25 25 

 

41. UG (godkänd/underkänd) och TH (underkänd/3/4/5) där TH är vanligast. 

42. Examinationen på varje kurs mäter målen för kursen. Det är utbildningsnämndens 
uppgift att se till att alla kurser sammantagna uppfyller programmålen. Många kurser har 
projektarbeten och inlämningsuppgifter som delar av examinationen. I detta arbete får 
studenterna själva, i större grad än vid exempelvis traditionella skriftliga tentamina, 
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applicera sina kunskaper på nya problem. Även laborationerna spelar en viktig roll 
eftersom studenterna här får omsätta teori i praktik. Detta tillsammans gör att de får ett 
naturligt förhållningssätt till att angripa nya problem. Tillsammans med att de flesta 
kurser är orienterade mot förståelseinrikta examination gör att studenterna kan tillämpa 
sina kunskaper på nya problem eller ny teknik.  
I Nying-projektet försökte man definiera ingenjörsmässighet och kom fram till att 
begreppet kännetecknas av teknisk kompetens, social kompetens, helikoptersyn (dvs 
helhetssyn och överblick), resultatinriktning och mycket mera. Den tekniska kompetensen 
ansågs viktigast och den examineras alltså hela tiden. I många mera avancerade kurser 
fäster man stor vikt vid helhetssyn och överblick och examinerar också efter detta. 
Resultatinriktningen behöver man enligt våra erfarenheter inte lägga så stor vikt vid när 
det gäller studenter — om något så är den typiske studenten alltför resultatinriktad. 

43. Regelverket för examensarbeten innefattas i en kursplan som är gemensam för samtliga 
examensarbeteskurser vid LTH. Denna kursplan infördes per 1/12 2004 (dnr LTH G49 
1708/04). 
Kursplanen stadgar att ”I examensarbetet skall studenten visa förmåga att tillämpa och 
sammanställa kunskaper och färdigheter förvärvade inom olika centrala och kvalificerade 
kurser inom det aktuella utbildningsprogrammet”. Examensarbetet skall alltså vara 
fördjupande och inte breddande, vilket begränsar valet av ämne. I utbildningsplanen anges 
vilka examensarbeteskurser som kan medräknas i respektive examen. Detta ger 
studenterna tydlig information om i vilka ämnen som examensarbetet kan fullgöras. 
Studenter kan göra examensarbete i annat ämne först dessa efter särskilt beslut av UND. 
LTH fordrar att studenten skall ha minst 140p som kan ingå i examen för att få påbörja 
examensarbetet. I praktiken garanterar detta att studenten har påbörjat 
fördjupningsutbildningen inom programmet. 
På LTH:s hemsida finns anvisningar och tips för studenter, externa handledare, 
opponenter etc. 
Länk till LTHs bestämmelser om examensarbeten:  
www.lth.se/intralth/Policydokument/BestammExarbeten.pdf  
Länk till den gemensamma kursplanen:  
www.lth.se/for_student/Examensarbete/Kursplan.html  

44. LTH tillämpar betygskalan underkänd/godkänd. Ett examensarbete kan godkännas först 
då studenten redovisat sitt arbete i form av en skriftlig rapport, färdigställt en särskild 
fristående sammanfattning, har redovisat arbetet vid ett offentligt seminarium samt har 
opponerat på ett annat examensarbete. Examinatorn godkänner dessa moment. Liksom 
för andra kurser är det institutionen som sätter upp mer detaljerade kriterier. 
Kriterierna kommuniceras till studenterna genom handledaren och genom den 
information om examensarbete som finns tillgänglig på hemsidan. 

45. För varje examensarbete skall finnas både en examinator och en handledare, som inte får 
vara samma person. Examinatorn ansvarar för att godkänna uppgiften och studentens 
förkunskaper, samt för att göra prestationsbedömningen. Handledaren ger det praktiska 
stödet till studenten, och ansvarar för att uppgiften kan genomföras på 20 veckor. 
Regeln att handledare och examinator skall vara olika personer infördes 1 december 2004. 
Även innan regeln infördes var det så i de allra flesta fall. 

46. Det normala är att studenten och handledaren utarbetar en detaljerad tidplan för 
examensarbetet. Utformningen skiljer sig dock mellan institutionerna. Eftersom betyg ges 
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på skalan underkänd/godkänd påverkas inte betyget av genomförandetiden. I princip 
gäller dock att om tiden är så lång att den frågeställning som examensarbetet avser har 
blivit helt inaktuell så kan ett examensarbete underkännas. 

47. LTH har inte kunnat mäta tidsåtgången för examensarbeten eftersom detta inte registreras 
vare sig på institution, utbildningsadministration eller i LADOK, Genom nya interna 
anmälningsrutiner och nya funktioner i LADOK blir möjligt f o m 2005. 

48. Då programmet startades 2001 så finns ej statistik på externa examensarbeten. 

49. Studenter som är intresserade uppmanas att försöka komma med i något av LTHs 
utbytesprogram. Vi försöker ofta uppmuntra studenter att söka utlandsstudier. Det sker 
dels informellt genom att lärare och utbildningsledare berättar om möjligheterna att 
studera utomlands, dels mera formellt genom LTH:s centrala informationskvällar. Det 
finns även flera studenter som kommer tidigt i utbildningen och frågar om utlandsstudier 
och det verkar allmänt finnas ett stort intresse från studenterna. Dessvärre är det ett fåtal 
platser som har blivit populärare och därför översökta medan andra har betydligt färre 
sökanden. Ofta kan också studenter gör sina examensarbeten utomlands, exempelvis på 
andra universitet. 
Innan studenten åker iväg upprättas en studieplan för vistelsen tillsammans med 
utbildningsledaren. I denna har även hänsyn tagits till att kurserna skall kunna ingå i 
examen och profilerna. Under vistelsetiden håller studenten och utbildningsledaren 
kontakt, oftast via epost, för att se att allt fungerar som det skall. Det kan av olika 
anledningar hända att studieplanen ändras under vistelsen. Detta kan bero på att kurser 
ställs in eller att kursbeskrivningar har feltolkats. I dessa fall kan studenten ändra sitt 
kursval i samråd med utbildningsledaren. Vid hemkomsten går utbildningsledaren 
igenom kurserna med studenten. En frikostig attityd till tillgodoräknande av utländska 
kurser tillämpas vid återkomsten, med sådana kriterier att kvaliteten kan garanteras. 

50. De inresande studenterna är normalt inte knutna till ett utbildningsprogram. De 
studenter som läser ämnen inom CDE-området kallas till ett introduktionsmöte där 
utbildningsplaneraren går igenom hur undervisningen är upplagd, lär dem att hitta i 
lokalerna, ger dem datorkonton och ser till att liknande praktiska detaljer fungerar. 
Utbildningsledaren träffar för det mesta bara de studenter som är osäkra på sina kursval 
eller har problem med antagning till kurser de valt. Då diskuteras möjliga alternativ till 
kurser. 
En mera formell procedur finns det för inresande studenter som skall avlägga examen vid 
LTH enligt något dubbelexamenavtal. För dessa studenter görs en noggrann genomgång 
av de kurser som lästs vid hemuniversitetet, så att dessa kan tillgodoräknas vid LTH, och 
kurser som skall läsas vid LTH, så att både LTH:s och hemuniversitetets krav uppfylls. 
Av C-programmets 81 kurser är 48 listade som lämpliga för utländska studenter. Det 
varierar naturligtvis i vilken grad kurserna verkligen är anpassade till de utländska 
studenterna. I praktiken fungerar det bra: kursmaterialet är på engelska, i någon 
övningsgrupp pratar man engelska och institutionerna ställer upp med extra handledning 
för utländska studenter. 

51. Samarbete och utbyte mellan lärare nationellt och internationellt sker i omfattande grad 
på institutionsnivå, även om någon samlad kartläggning av dessa verksamheter inte finns 
på programnivå. Många lärare har kontakter med forskare runt om i världen och på 
konferenser och i forskningsutbyte sker också en naturlig dialog kring grundutbildningen 
och internationella jämförelser är vanliga. Många specialämnen har även internationella 
utbildningskonferenser där LTHs lärare ofta deltar. 
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52. Någon strukturerad jämförelse med liknande utbildningar har inte genomförts. En 
möjlighet inför framtiden är att undersöka vilka vinster sådan verksamhet kan ge och vilka 
kostnader den medför. 

53. LTH använder en etablerad metod för den del av kvalitetsarbetet som berör 
kursutvärderingar och uppföljning, nämligen CEQ som är framtaget av några av världens 
mest framstående pedagogiska forskare, se även fråga 54. 
Rektor initierade i slutet av 1990-talet en strategi för kvalitetsarbetet vid LTH. En del av 
kvalitetsarbetet bestod i att LTHs ledning gav utbildningsnämnderna i uppdrag att 
skriftligt svara på de förväntningar som LTHs ledning hade. Därefter gavs institutionerna 
i uppdrag att skriftligt svara på ledningens och nämndernas förväntningar i ett dokument 
kallat ”Mål för den goda institutionen – grundutbildningen”. Ett annat inslag i 
kvalitetsarbetet var att yrkeslivets krav och förväntningar på ingenjörsutbildningen vid 
LTH dokumenterades. 
Ett viktigt resultat av kvalitetsarbetet är att rollerna och ansvarsområdena för LTHs 
ledning, utbildningsnämnderna och institutionerna klargjordes. Nämnden har i sitt 
kvalitetsarbete utgått från den strategi som sålunda etablerades i slutet av 1990-talet. 
Förbättringsarbete sker på olika nivåer. 
Centralt sker kompetensutveckling genom olika typer av kurser, t ex ledarskapskurser och 
pedagogiska kurser.  
På programnivå sker utveckling genom att nämnden analyserar utbildningen och beslutar 
om förändringar. En viktig väg att nå förbättringar är dialog mellan företrädare för 
nämnden och institutionerna med beaktande av de olika roller och ansvar som finns. För 
uppföljning av kursutvärderingar är metoden väl etablerad. 
Studenternas studieråd initierar kvalitetsfrågor till både institutionerna och till nämnden. 
På institutionsnivå sker ett betydande kvalitetsarbete som resulterar i att kurser och 
kurskedjor utvecklas både innehållsmässigt och pedagogiskt. I detta arbete utnyttjas även 
de erfarenheter som kan nås av att forskare/lärare tidvis arbetar vid andra universitet i 
världen samt av forskare/lärare från andra universitet tidvis arbetar vid LTH. 

54. Gemensamt LTH: På LTH skiljer vi på två typer av utvärderingar, operativ utvärdering 
och rapporterande utvärdering. Operativ utvärdering syftar till att förbättra 
undervisningen och lärandet under pågående kurs. Rapporterande utvärdering innefattar 
en efterhandsbedömning av kurser och genomförs veckorna efter kursens slut. 
Grundtanken med LTHs metodik för kursutvärderingar är att kvalitetssäkra den 
utvärderande dialogen under och efter varje kurs. 
Såväl den operativa utvärderingen som den rapporterande utvärderingen skall bygga på 
information om studenternas upplevelser och åsikter. För den rapporterande 
utvärderingen används en enhetlig metodik och enkät, Course Experience Questionnaire 
(CEQ) och ansvaret för genomförandet ligger på utbildningsnämnden. CEQ innehåller 
inte frågor om enskilda kursmoment utan fokuserar på övergripande faktorer som 
återkoppling, motivation, tydliga mål och krav, arbetsbelastning etc. Enkäten innehåller 
inga frågor om enskilda kursmoment vilket uppfattas som en svaghet av många lärare. För 
den operativa utvärderingen, som är institutionens ansvar, kan informationsutbytet ske på 
en mängd olika sätt. 
För alla kurser med fler än 30 anmälda genomförs rapporterande kursvärdering med 
CEQ. Svarsfrekvensen totalt ligger över 75 %. Enkätsvaren sammanställs centralt och ett 
kursutvärderingsmöte hålls med lärare, studenter och utbildningsledare. Dessa 
sammanfattar var för sig sina åsikter och förslag om förändringar i en slutrapport som 
skickas till samtliga kursdeltagare och läggs ut på LTH:s hemsida. För mindre kurser finns 
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ett förenklat förfarande men kraven på lärarna att skriftligt rapportera hur man reflekterar 
över sin undervisning är desamma för alla LTHs kurser. 
C-specifikt: Inför läsåret 2003/04 byttes nämndens tidigare kursutvärderingssystem ut mot 
det LTH-gemensamma CEQ. Under den tid CEQ har använts har det förts en intensiv 
diskussion om frågorna i enkäten och om sammanställningen av svaren. Denna diskussion 
har fört det goda med sig att nämnden anser sig fått en hög kompetens när det gäller att 
analysera CEQ-slutrapporterna och därefter föra en konstruktiv dialog med berörda 
institutioners lärare och med studenterna. 
Inom C-programmet tas studenternas synpunkter tillvara på samma sätt som för hela 
LTH (se ovan).  Dessutom är det varje läsperiod tre möten där nämndens ordförande, 
utbildningsledaren, utbildningsplaneraren, studievägledaren och studentrepresentanterna i 
nämnden diskuterar aktuella frågor i utbildningen och då även specifikt uppföljning av 
kursutvärderingar. Studentrepresentanter deltar även i möten med nämndens ordförande, 
utbildningsledare, utbildningsplanerare och företrädare för enskilda institutioner 
diskuterar utfallet av kursutvärderingar och utfallet av examinationen för hela läsåret. 
Nämnden får en sammanställning av samtliga CEQ-slutrapporter inom programmet. För 
de flesta kurser anser nämnden att det som framkommit av slutrapporten ger underlag för 
ansvarig institution att på ett bra sätt genomföra kursen nästa gång den ges. Det är dock 
uppenbart att några kurser inte fungerat tillfredställande. För dessa kurser formaliseras 
uppföljningen genom att ordföranden utser en arbetsgrupp där institutionsrepresentanter 
och studenter ingår. Det förekommer även att berörd institutionsstudierektor på ett 
nämndsammanträde redovisar de förändringar av en kurs som kommer att göras. 
Inom institutionerna förekommer, med olika ambitionsnivå, intern uppföljning av 
kursutvärderingarna. Det finns flera exempel på institutioner där kursutvärderingar 
diskuteras på lärarmöten samt redovisas på institutionsstyrelsemöten. Några institutioner 
byter regelbundet – t ex med en period på tre år – kursansvarig. En uttalad strategi med 
detta är att det ska finnas flera lärare inom en institution som har genuin kunskap om 
varje kurs samt att flera lärare ska kunna engageras för att utveckla kurserna både 
innehållsmässigt och pedagogiskt. 

55. Nämndnivå: En majoritet av utbildningsnämndens ledamöter är lärare. Nämnden samlar 
in övriga lärares erfarenheter vid utvärderingsmöten (både reguljära CEQ-möten och 
uppföljningsmöten), lärarmöten för hela programmet och genom spontan dialog med 
lärare. 
Studievägledares och utbildningsplanerares erfarenheter samlas in och kanaliseras bl a 
genom att det i stort sett varje vecka under läsåret hålls ett möte mellan nämndens 
ordförande, utbildningsledare, studievägledare och utbildningsplanerare. 
Institutionsnivå: (gäller de flesta institutioner): Veckovisa möten hålls under kursens gång 
då alla inblandade undervisare träffas. Där diskuteras allt som har med kursen att göra. 
Vid dessa tillfällen får kursansvariga information om vad som händer under övningar och 
laborationer, vad som går bra och vad som går dåligt, hur studenter uppfattar kursen och 
undervisningen, etc. I flera fall samlas några studenter i mitten av en kurs för att få deras 
synpunkter på undervisningen. Därefter dokumenteras detta för att diskuteras bland 
lärare. Vissa förändringar kan naturligtvis göras direkt i pågående kurs. Andra mer 
omfattande förändringar planeras till nästkommande år. På grundval av kursutvärderingar 
vid kursens slut görs motsvarande arbete för att avgöra på vilket sätt förändringsarbete kan 
äga rum. 
Vid utveckling och revidering av kursmaterial deltar normalt flera personer som varit 
engagerade i kursen de senaste åren. Det är viktigt att inte föreläsare utvecklar material på 
egen hand, utan att även övningsledare och laborationshandledare är med. Det är dessa 
som känner studenterna bäst och vet vilka problem som dykt upp under kursen. 
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Mer formellt samlas hela institutionens lärare en heldag per år för att diskutera mer 
strategiska utbildningsfrågor inför det kommande året. 

56. Utbildningsprogram C inrättades eftersom det finns ett stort behov av kunskap om de 
olika delarna i ett kommunikationssystem inom industrin. Inför programmets startande 
2001 fördes diskussioner i flera omgångar med industriföreträdare om deras behov. För att 
samla in synpunkter hölls ett möte där ledare för cirka 25 företag från närområdet 
samlades. Detta möte hade även uppföljningar senare.  
I nämnden finns näringslivsrepresentanter som ger synpunkter och deltar i berednings- 
och beslutsprocessen. 
Följande aktiviteter genererar avnämarsynpunkter: (1) industrianknutna projektkurser, (2) 
industrianknutna examensarbeten, (3) arbetsmarknadsdagar, (4) gästforskare från 
industrin och lärare som under en tid varit verksamma i industrin ger upphov till att nya 
kurser inrättas som ger ny och nödvändig kompetens för att möta kraven och behoven 
från näringslivet, (5) alumniverksamheten. 

57. Nej. 

58. Programmet spänner över hela kommunikationskedjan, från det som verkligen skickas på 
mediet till hur användaren interagerar med tekniken. Det är viktigt eftersom 
kommunikationssystemet skall ses som en helhet där de olika nivåerna påverkar varandra.  
Speciellt i första årskursen syns hur programmet har profilerat sig mot 
telekommunikation. Cirka hälften av poängen kommer från kurser som har skapats för C. 
Här kan exempelvis nämnas kurser som: 
 Kommunikationssystem är en introducerande kurs i första läsperioden. Den tar upp 

olika aspekter av kommunikationssystem, speciellt de som har med nätegenskaper att 
göra. Kursen innehåller ett projekt där grupperna behandlar olika populära ämnen i 
området, exempelvis GSM, GPRS, IP-telefoni eller digital TV. 

 Informationsöverföring ger en förståelse för de olika delarna i själva transmissionen 
mellan två punkter. Här introduceras saker som kryptering, felrättande koder och 
modulation. I denna kurs finns också integrerat delar av de matematiska kunskaper 
studenterna behöver, så som linjära system och Fourier-transform och introduktion 
till sannolikhetsteori. 

 Människans samspel med tekniska system beskriver hur människan möter tekniken. Det 
behandlar dels hur ett gränssnitt skall byggas upp och hur informationen tolkas, men 
även saker som presentationsteknik kommer in här. Kursen har gjorts om en del till 
nästa läsår vilket innebär att två poäng med ingenjörsetik och juridik har flyttats till 
nästa kurs, Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling. 

 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling behandlar arbetsmetodiken i stora projekt 
och belyser att det behövs en bättre och tydligare struktur på arbetet om det är många 
deltagare i projekten. Här finns även inlärningsmål relaterade till ingenjörsetik och 
juridik. 

Även i de resterande kurserna i obligatoriet finns flera exempel på hur kurser har utvecklats 
för att passa programmet. Det har även inneburit att andra fakulteter har blivit 
involverade i det obligatoriska blocket. Exempelvis ges kursen Kognition av 
kognintionsforskning på filosofiska institutionen. Kursen behandlar hur informationen 
tolkas beroende på hur den presenteras. Andra obligatoriska kurser som är framtagna 
speciellt för C är: 
 Nätverksprogrammering 
 Fysik—optisk kommunikation 
 Signalbehandling i multimedia 



 LTH, Informations- och kommunikationsteknik 

56 

 Datakommunikation 
 Människa datorinteraktion 

Bland fortsättningskurserna syns det också tydligt att programmet har en profil mot 
kommunikation och information. Flera nya kurser har utvecklats i samband med att 
programmet startat. Även åren efter har det utvecklats nya kurser, om inte specifikt för, så 
i samråd med programmet. Exempel på sådana kurser är:  
 Avancerad telekommunikation 
 Säkra system och applikationer 
 OFDM för bredbandskommunikation 
 Kanalmodellering för trådlös kommunikation 
 Teknikstödd kommunikation 
 Användbarhetsutvärdering 
 IT och lärande 

59. I lärosätesdelen svaras på frågan om hur LTH säkrar lärarnas pedagogiska utveckling. C-
programmet drar givetvis nytta av den LTH-gemensamma satsningen. Detta sker bland 
annat genom att lärare inom programmet deltar i pedagogiska kurser eller att pedagogiska 
konsulter anlitas i förändringsarbete med kurser eller utbildningen. C-programmet drar 
också nytta av det pedagogiska utvecklingsarbete som sker inom varje institution. 
Utbildningsnämnden har följande pedagogiska grundsyn: ”Det finns ingen pedagogisk 
metod som i alla situationer är den mest överlägsna. Inom ett utbildningsprogram ska det 
finnas variation både i undervisningsmetoder och i examinationsformer. Detta ställer stora 
krav på tydlighet så att studenterna är väl förtrogna med vad som gäller. Det är önskvärt att 
det finns en ömsesidig respekt så att både lärare och studenter accepterar att en viss metod 
används i en kurs fastän man själv är framgångsrik med en annan metod.”  
Syftet med pedagogisk (vidare)utbildning är enligt nämnden: ”Lärarna ska få ett mer 
reflekterande förhållningssätt till undervisning och inlärning. Lärarna ska få ökad kunskap 
om olika undervisningsmetoder och examinationsformer så att de kan använda dessa och 
motivera varför de används. Särskilt ska undervisningsmetoder och examinationsformer 
som befrämjar dialogen lärare-studenter och studenter-studenter uppmärksammas.” 
Ett syfte med dialogen mellan företrädare för nämnden samt företrädare för 
institutionerna är att stimulera den pedagogiska diskussionen och det pedagogiska 
utvecklingsarbetet inom institutionerna. Ett konkret exempel på vad som kan komma ut 
ur dialogen är att nämndens ordförande meddelar institutionens företrädare: ”Utvärdering 
visar att den form ni använt för examinationen inte fungerar tillräckligt bra. Nämnden önskar 
inför nästa kursplanebeslut ha in förslag på en annan examinationsform”. 
Det finns flera sätt att beskriva lärarkompetens. Ett sätt är att dela upp kompetensen i fem 
delar: 

1) Ämneskompetens 
2) Pedagogisk kunskap och reflektionsförmåga 
3) Klarsyn om hur studenter lär sig ämnet (delvis kopplad till 2) 
4) Kommunikativ skicklighet 
5) Förmåga att leda, planera och strukturera. 

En slutsats av genomgång av kursutvärderingar och övriga studentenkäter är att det i 
många kurser finns anledning att sätta plus för allt som står under 1-5 ovan. Vidare 
upplevs det nästan aldrig att det är brister i ämneskompetensen. För ett fåtal kurser är det 
helt uppenbart att utvärderingar pekar på brister som berör punkterna 3 och 4. Åtgärder 
för att råda bot på dessa brister kommer att prioriteras i det fortsatta 
kompetensutvecklingsarbetet. 

60. Detta program startades 2001 och har ännu ej examinerat några civilingenjörer. 
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År Helårsstud Helårsprest 

2001 24 10 

2002 73 53 

2003 120 97 

2004 148 121 

61. En genomgång av studenter antagna 2001 och 2003 visar att de anmälda avbrotten ligger 
på 15-20%. De flesta avbryter efter en eller två terminers studier, och merparten av dem 
går till annan utbildning. 
Efter 1 år har 10-15% av studenterna haft ett anmält studieuppehåll. De vanligaste 
orsakerna är andra studier och dåliga studieresultat. Efter 3 år har 30-40% haft ett anmält 
studieuppehåll.  
Vanligaste orsakerna vid senare uppehåll är resor och arbete. 

62. Detta program startades 2001 och har ännu ej examinerat några civilingenjörer. 
Utbildningsnämnden för datateknik samt informations- och kommunikationsteknik 
(UNDC) har vid ett flertal tillfällen analyserat studieresultaten och resultaten av 
kursutvärderingar. 
Av CEQ-slutrapporterna framgår att C-studenterna överlag anser att de obligatoriska 
kurserna har god eller mycket god relevans för utbildningen. Omdömena om kurserna är 
också oftast klart positiva. Det är mycket glädjande att studenterna på ett nytt 
utbildningsprogram har denna uppfattning. 
Poängproduktionen för C-studenterna är ganska god men kan förbättras genom riktade 
insatser i några kurser. Vid C-programmets tillkomst var det en medveten strategi att ge 
institutioner som under de senaste åren inte haft kurser i årskurs 1 i uppdrag att ta fram 
nya kurser som lämpade sig för årskurs 1. Sålunda har institutionen för 
Telekommunikationssystem två kurser i årskurs 1 och institutionen för 
Informationsteknologi en kurs i årskurs 1. Dessa kurser fungerar mycket väl och har god 
genomströmning.  

63. Studievägledaren arbetar efter ett antal hållpunkter då studieresultaten i LADOK 
kontrolleras och utifrån detta kallas studenter till individuellt samtal. Vid samtalen 
försöker vi tillsammans med studenten reda ut vad som orsakat situationen och vad som 
behöver göras för att det ska fungera bättre med studierna, och studievägledaren hjälper 
till med studieplanering. 
Första hållpunkten är efter första tentamensperioden när studievägledaren noterar om 
några studenter har misslyckats på periodens alla tentamina, alternativt inte försökte på 
någon tentamen alls.   
Andra hållpunkten är efter läsperiod VT1. Utbildningsnämnd CD har i 
utbildningsplanen för programmen fastställt att studerande som vid tidpunkten för 
kursanmälan till läsperiod HT1 inte uppnått 10 poäng skall upprätta en personlig 
studieplan tillsammans med studievägledaren. En sådan plan måste också upprättas för 
studerande som efter årskurs 2 inte uppnått 40 poäng. 
Det är inte ovanligt att man stöter på studenter som det inte gått så bra för när 
institutionerna hör av sig för att det är problem med kursregistreringarna och då kontaktas 
de studenterna. 

65. Det finns ännu inga examinerade från programmet. 
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66. Nej, det finns inga lokala kvantitativa mål. LTH ser till att uppnå examensmålen totalt 
sett, samt vårt uppdrag till universitetsstyrelsen.  

67. Valet av kurser, kurskedjor, innehåll, undervisningsformer och examinationsformer är 
gjorda så att utbildningens olika mål verkligen ska uppnås. Självfallet vilar ett stort ansvar 
på respektive examinator att verkligen examinera mot målen. En detaljerad utvärdering 
med medverkan av examinerade kommer att genomföras då de första C-studenterna tagit 
examen. 
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Teknisk Fysik (F) 

Självvärderingen av CI-utbildningen i Teknisk Fysik inleddes i början av nov 2004 med 
ett samordningsmöte med LTH:s arbetsgrupp. Utbildningsnämndens ordförande (UNO) 
informerades och det utarbetades en strategi för hur självvärderingsprocessen skulle 
genomföras och arbetet fördelas. Inledningsvis beslöts att samordna processerna mellan 
programmen Teknisk Fysik (F), Teknisk Matematik (Pi) och Teknisk Nanovetenskap 
(N). Dessa program har en gemensam utbildningsnämnd (UNF), delar av den 
administrativa personalen är gemensam och programmens bas återfinns inom samma 
institutioner. 
Till arbetet organiserades en programgrupp för Teknisk Fysik: 

Rune Kullberg Utbildningsnämndens ordförande (UNO) 
Daniel Sjöberg Utbildningsledare (UL) 
Ragnar Bengtsson Utbildningsledare (UL) 
Ulrika Svensson Utbildningsplanerare (UP) 
Maria Sörensson Studievägledare (SVL) 
Sara Jönsson Student (SRF/F) 
Johan Ugander Student (SRF/F) 
Per Kristiansson Lärare 
Johan Helsing Lärare 
Nina Reistad LTH: s arbetsgrupp (F, Pi, N) 

 
Gruppen har haft regelbundna möten. Det skriftliga materialet har funnits tillgängligt på 
LTH: s intranät och har varit tillgängligt under arbetets gång för berörda 
studentorganisationer, lärare, programledning och LTH: s arbetsgrupp. Ett stort antal 
medarbetare och studenter utöver de som nämns ovan, har framfört synpunkter och 
deltagit i självvärderingen. 

22. Civilingenjörsutbildningen i Teknisk Fysik är en bred utbildning, som är användbar inom 
många teknikområden, samtidigt som den kan utgöra en grund för fortsatta studier på 
doktorandnivå och för en forskarkarriär. Andelen tekniska fysiker som väljer det senare 
alternativet är stor jämfört med andra civilingenjörsprogram.  
Målsättningen med utbildningen i Teknisk Fysik är att utbilda civilingenjörer som har en 
särskild god förmåga att sätta sig in i nya problemställningar och söka lösningar inom 
dessa. Detta är precis den generalistkompetens som många företag efterfrågar. 
Utbildningen ger de färdiga civilingenjörerna möjlighet att beskriva och förstå sin 
omgivning från atomkärnornas kvantmekaniska värld upp till stora komplexa system 
inom tillverkningsindustrier och samhällsekonomi. Tekniska fysiker behövs för att förstå 
och skapa de nya teknologiska framsteg som utvecklar och bygger morgondagens 
samhälle.  
Utbildningen i Teknisk Fysik vilar på tre ben: matematik, grundläggande naturvetenskap 
(speciellt fysik) och ingenjörsämnen. En balans mellan de tre benen präglar varje årskurs 
inom såväl obligatoriet som inriktningarna. Det är också en ambition att understryka 
kopplingen mellan kurser som läses parallellt eller följer på varandra för att på så vis betona 
det nära sambandet mellan just matematik, naturvetenskap och teknik.  
Uppläggningen av Teknisk Fysik är resultatet av en omstrukturering som nyligen 
genomförts. De första studenterna som följer det förnyade programmet påbörjade sina 
studier hösten 2002 och har nu nått årskurs 3. Det är därför ännu inte möjligt att i sin 
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helhet utvärdera det nuvarande programmet. Hela förnyelsearbetet har präglats av 
pedagogisk mångfald och fokus på studentens lärande. Bland förändringarna märks t.ex. 
att studenterna redan i den inledande fysikkursen möter flera starka forskningsmiljöer i 
fysik. Studenterna får också redan i årskurs 1 en introduktion till kvantmekaniken och 
dess tillämpningar inom nanoteknologi.  
I samband med omläggningen tog UNF ett samlat grepp kring systemämnen inom 
obligatoriet. Ämnen som reglerteknik och elektronik är nu bättre koordinerade med den 
matematik som är fundamentala verktyg i kurserna, vilket leder till att studenterna inom 
programmets obligatoriska del kan nå längre inom dessa ämnen än tidigare. Teknisk Fysik 
vid LTH har under lång tid dragit stor nytta av Reglertekniks framgångsrika forskning 
och kursutbud. 
Höstterminen i årskurs 3 har en speciell karaktär med två stora kurser. Inom båda dessa 
arbetar studenterna med projekt, där inte minst ingenjörskompetensen stärks. 
Kvantmekanik, atomfysik och kärnfysik har samlats i en gemensam kurs (Atom- och 
kärnfysik med tillämpningar), där studenterna får välja mellan ett stort antal 
forskningsrelaterade projekt. Kursen Modellering och simulering inom fältteori tar ett 
helhetsgrepp på modellering av fenomen inom såväl klassisk fysik, som elektromagnetisk 
fältteori och hållfasthetslära. Här arbetar studenterna med ett större projekt, som går ut på 
att lösa ett verklighetsnära problem som kräver att skilda delar av fysiken kombineras.  
Förankringen gentemot ingenjörsyrket fördjupas ytterligare genom en kurs om 
ingenjörsrollen (Ingenjörsrollen) som avslutar obligatoriet under våren i åk 3.  
Matematik är ett karaktärsämne för Teknisk Fysik, och det enskilt största ämnet inom 
obligatoriet. En grundtanke med utbildningen i Teknisk Fysik är att studenterna ska få så 
god inblick i matematik och matematiska modeller att de kan ta sig an problem inom nya 
områden. I Lund finns en välstrukturerad och framgångsrik kurskedja inom obligatoriet, 
samt ett rikt utbud av fortsättningskurser inom tillämpad matematik (t.ex. bildanalys och 
finansiell modellering) och teoretiskt utmanande ingenjörskurser (t.ex. reglerteknik, 
mekanik och hållfasthetslära, beräkningsteknik, elektrovetenskap, datavetenskap), som 
traditionellt lockar många studenter.  
Efter obligatoriet ska studenten fördjupa sig inom ett ämnesområde. Ambitionen är att 
Teknisk Fysik ska vara en bred utbildning och tack vare den breda kompetens och 
forskningsöverbyggnad som finns i Lund, med ett flertal nationellt och internationellt 
framstående forskningscentra, kan studenterna erbjudas drygt femton olika inriktningar. 

Valfria kurser (11p)Teknik (15p):
Hållfasthetslära (3p), 
Reglerteknik (5p), 
Elektronik (4p), 
Mätteknik (3p)

Teknik (12p): 
Programmeringsteknik 

(5p), 
Mekanik (7p) 

Teknik (16p): 
Modellering och 

simulering inom fältteori 
(11p), 

Ingenjörsrollen (5p)

Matematik (4p):
Numeriska metoder 
inom fysik och teknik 

(4p)

Matematik (18p):
Komplex analys (4p), 

Linjär analys (5p), 
Matematisk statistik (6p), 

Kontinuerliga system 
(3p)

Matematik (18p):
Endimensionell analys 

(8p), 
Linjär algebra (5p), 

Flerdimensionell analys 
med vektoranalys (5p)
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Möjlighet till 
utlandsstudier

Fysik (9p):
Atom- och kärnfysik 

med tillämpningar (9p)

Fysik (7p):
Termodynamik och 

elektroniska material 
(7p)

Fysik (10p):
Vågor och vågfenomen
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Det finns flera programspecifika inriktningar, främst inom matematik och fysik, men även 
sådana som är helt eller delvis gemensamma med angränsande program som 
Elektroteknik, Maskinteknik, Datateknik, Teknisk Matematik och Teknisk 
Nanovetenskap. Inom Teknisk Fysik finns också mer tvärvetenskapliga inriktningar, 
såsom t.ex. Medicinsk Teknik, Förbränningsteknik och Miljöteknik. Studenten har 
dessutom möjlighet att sätta samman en egen inriktning.  
Antalet inriktningar motiveras av de slagkraftiga forskningscentra som finns i Lund, t.ex. 
Medicinskt lasercentrum (MLC, (www.mlc.lu.se)) som är en organisation för samverkan 
mellan institutioner och forskare vid tre fakulteter vid Lunds universitet, och 
Nanometerkonsortiet (nano.lth.se) som är Sveriges största centrum för nanovetenskap och 
nanoteknik. Konsortiet utnämndes i februari 2005 av Vetenskapsrådet till en av de 10 
ledande grundforskningsmiljöerna i Sverige. I Lund finns också flera European Large 
Scale Facilities, t.ex. MAX-laboratoriet (www.maxlab.lu.se) som också är ett svenskt 
nationellt laboratorium, Förbränningstekniskt centrum (FTC, (www.forbrf.lth.se/ 
combustion-center/)) inom vilket flera olika institutioner vid LTH samverkar med 
industrin och Lunds Lasercentrum (LLC, (www-llc.fysik.lth.se)) som innefattar ett 
hundratal forskare från LTH, Naturvetenskaplig och Medicinsk fakultet. Matematiks 
starka ställning och den positiva utvecklingen inom forskningen vid Matematikcentrum 
(www.maths.lth.se) märks inte minst på det stora antal studenter som gör sitt 
examensarbete i matematik. 
Vid LTH finns ett väl utvecklat nationellt och internationellt industrinätverk och en stark 
koppling mellan grundforskning, tillämpningar och industriella intressen. Detta 
genomsyrar också utbildningen i Teknisk Fysik och präglar många examensarbeten som 
ofta har en stark anknytning till näringslivet (se fråga 48). Den utpräglade 
ingenjörskulturen inom Teknisk Fysik har genererat flera framgångsrika spinn-off-företag. 
Enbart ur den tillämpade optiska forskningen i t.ex. miljöteknik och i samarbetet med den 
Medicinska fakulteten har det vuxit fram företag som Opsis AB (www.opsis.se), Semtech 
AB (www.semtech.se), GasOptics AB (www.gasoptics.com) och SpectraCure AB 
(www.spectracure.se). 
Ambitionen är naturligtvis att Teknisk Fysik även i framtiden skall vara en utbildning som 
är med och lägger grunden för en fortsatt konkurrenskraftig teknikutveckling i landet. 

23. För varje program har kurserna klassificerats som tillhörande antingen kategori a, b eller c. 
Viktning har skett mot antalet helårsstudenter inom programmet på kurser och 
examensarbeten under år 2005. 
En uppskattning av utfallet för hela Teknisk Fysik för nybörjare år 2004 ger a 46 %, b 
43 % och c 11 %. I diagrammet jämförs Teknisk Fysik (F) med LTH totalt (LTH), 
Teknisk Nanovetenskap (N) och Teknisk Matematik (Pi).  

24. Det obligatoriska basblocket omfattar 109 p och innehåller matematik, fysik, 
hållfasthetslära, numerisk analys mm. Syftet med basblocket är att ge en bredd och en 
förberedelse för fördjupning. Av de 71 p som återstår till examen om 180 p skall 
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studenten välja minst 15 p inom minst en inriktning. Detta tillsammans med 
examensarbetet om 20 p garanterar ett djup. Av återstående 36 p får studenten välja 20 p 
fritt från alla LTH:s kurser. Av dessa 20 p har studenten möjlighet att utnyttja 10 p från 
hela LU: s kursutbud. Denna uppläggning möjliggör ytterligare bredd och fördjupning, 
främst inom ämnen som matematik och fysik vid Naturvetenskapliga fakulteten. 
Det finns också möjlighet att läsa någon av de LTH-gemensamma avslutningarna 
Industriell Ekonomi (INEK, (www.i.lth.se/inek/)) och Technology Management (TM, 
(tm.fek.lu.se)). TM-avslutningen bedrivs i samverkan med Ekonomihögskolan (EHL) vid 
Lunds universitet, och består av studenter från både LTH och EHL. Förutom 
ledarskapsutveckling tränas ekonomi- och civilingenjörsstudenterna i att förstå varandras 
tänkesätt och språk. För studenterna medför utbildningen en utökning till 200 poäng. Av 
303 registrerade studenter på programtermin 5 t.o.m. 9 – alltså från åk 3 och uppåt – är 
11 st F:are antagna till INEK och 7 st är antagna till TM.  
De studenter som så önskar får individuell rådgivning med genomtänkta kursförslag av 
SVL, UL eller enskilda lärare, vilket kan hjälpa studenterna att hitta den kurskombination 
som passar bäst för hans eller hennes karriärval. De studenter som önskar en inriktning 
som inte går att tillgodose vid LTH kan antingen läsa detta utomlands 
(www.lth.se/studera_utomlands), vanligtvis motsvarande ett års studier, eller tillgodoräkna 
sig en eller flera terminer vid andra svenska högskolor. Det finns naturligtvis fler orsaker 
till att studenter vill studera utomlands.  

25. UNF har de senaste åren gjort genomgripande översyner av Teknisk Fysik. Ett nytt 
obligatorium om 104 p gäller sedan hösten 2002 (109 p sedan 2004), där UNF särskilt 
betonat att flera "röda trådar" inom såväl matematik och fysik som teknikämnen ska löpa 
genom obligatoriet och peka vidare mot de valfria kurserna. Inom de valfria kurserna har 
UNF ställt upp ett krav på att studenterna ska välja minst 15 p kurser inom en inriktning, 
där studenten ska fokusera sitt val av kurser inom ett specifikt teknikområde. Denna 
fokusering leder fram till ett examensarbete inom samma eller närliggande teknikområde. 
Inom examensarbetet får slutligen studenten utnyttja kunskaper från hela utbildningen. 
Förutom de rent strukturella åtgärderna, dvs. utformande av obligatorium och 
inriktningar, genomför UNF ett antal operativa åtgärder. Genom kursutvärderingar får 
UNF en bild av hur enskilda kurser fungerar, och vid behov får en UL i uppdrag att se 
över samordningen mellan olika kurser, särskilt i obligatoriet. Studenterna får på särskilda 
seminarier regelbunden information av UL om hur UNF har resonerat kring 
programmets uppläggning. Enskilda lärare informerar i varierande utsträckning om den 
enskilda kursens plats i utbildningsprogrammet. 
Genomtänkta kurskedjor, koppling mellan ämnena, kontinuerlig uppföljning och dialog 
mellan programledningen, lärarna och studenterna säkerställer att programmet är och 
fortsätter att vara ett sammanhållet och integrerat ingenjörsprogram. De naturliga 
kontaktytorna mellan olika ämnen kan naturligtvis utnyttjas, utvecklas och synliggöras 
ännu mer.  

26. Tabellen nedan baseras på en enkät som riktats direkt till kursansvariga lärare på ca 550 
kurser vid LTH, med svarsfrekvensen ca 90 %. Informationen är helt oviktad. Vare sig 
kursernas omfattning i poäng, undervisningstid, kontakttid för olika lärarkategorier etc. 
har vägts in i informationen.  
 

 

Genomsnittligt 
antal 

disputerade 
lärare 

Genomsnittligt 
antal icke 

disputerade 
lärare 

Andel 
disputerade 
lärare på F-
programmet 

Andel 
disputerade på 

LTH 

Obligatoriska kurser 4,3 5,3 45 % 43 % 
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Valfria kurser med  1,8 2,0 47 % 51 % 
Oviktat genomsnitt för 

ovanstående kurser 2,1 2,3 47 % 47 % 

De icke disputerade lärarna är till stor del doktorander och studenter som deltar i 
undervisningen i första hand som övningsledare och/eller laborationshandledare. 
Kursansvariga lärare är i regel disputerade. Mindre, valfria kurser drivs i allmänhet i 
mycket stark anknytning till forskargrupperna.  

27. Tabellen nedan baseras på en enkät som riktats direkt till kursansvariga lärare på ca 550 
kurser vid LTH, med svarsfrekvensen ca 90 %. Informationen är helt oviktad. Vare sig 
kursernas omfattning i poäng, undervisningstid, kontakttid för olika lärarkategorier etc. 
har vägts in i informationen.  

 
Genomsnittligt 

antal aktivt 
forskande lärare 

Genomsnittligt 
totalt antal 
lärare på 
kurserna 

Andel forskande 
lärare på F-
programmet 

Andel 
forskande lärare 

på LTH 

Obligatoriska kurser 6,3 9,6 66 % 68 % 
Valfria kurser med  3,3 3,8 87 % 78 % 

Oviktat genomsnitt för 
ovanstående kurser 3,6 4,4 82 % 75 % 

 
Antalet forskande lärare är normalt högre än antalet disputerade lärare, vilket beror på att 
undervisande doktorander alltid forskar aktivt. Programmets starka forskningsanknytning 
liksom den nära kontakten mellan studenter och forskare syns tydligt i siffrorna.  
Antalet lärare som medverkar i kurserna kan synas högt. Detta beror bl.a. på de laborativa 
kurserna, där upp till 20 lärare kan vara inblandade, även om den enskilda 
laborationshandledaren kanske inte gör mer än ett fåtal timmars undervisning i hela 
kursen. Hälften av kurserna har endast två eller färre lärare inblandade. 

28. Tabellen nedan baseras på en enkät som riktats direkt till kursansvariga lärare på ca 550 
kurser vid LTH, med svarsfrekvensen ca 90 %. Informationen är helt oviktad. Vare sig 
kursernas omfattning i poäng, undervisningstid, kontakttid för olika lärarkategorier etc. 
har vägts in i informationen. 

Obligatoriska kurser Valfria kurser Genomsnitt för samtliga 
kurser på F-programmet 

29 % 23 % 24 % 

29. Uppdelningen av kvinnor och män framgår av tabellen: 
  Årskurs 1   Årskurs 2  Årskurs 3   Årskurs 4   Årskurs 5   Ht 2004 
  K   M   K   M   K   M   K   M   K   M 

Antal 
studenter 21 94 23 66 21 71 41 154 5 36 

Andelen kvinnor på programmet ligger under LTH-genomsnittet. Programutvärderingen 
F i fokus (www.fsek.lth.se/srf/f_i_fokus.php) visar att en större andel av kvinnorna än 
männen upplever att arbetsbelastningen är för stor. Den nya uppläggningen av Teknisk 
Fysik har gjorts med förhoppningen att utbildningen ska passa män och kvinnor lika bra. 
Vid uppföljning av utvärderingarna är programledningen uppmärksam på kurser och 
utbildningsmoment där mäns och kvinnors uppfattning tydligt skiljer sig åt. 

30. Antagning till senare del av program handläggs gemensamt vid LTH efter yttrande från 
berörd utbildningsnämnd. Det viktigaste villkoret för antagning till senare del av program 
är att studentens meriter tveklöst räcker för antagning i första årskursen eller att studenten 
har kompenserande studiemeriter från högskola. För dem som gått 
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högskoleingenjörsutbildningar innebär detta normalt avlagd högskoleingenjörs-examen. 
Dessutom krävs att studenten inte behöver följa kurser i årskurs 1 i någon större 
omfattning. En individuell studieplan formuleras för de studenter som antas. Det är 
ovanligt, men det förekommer, att sökande inte kan antas på grund av platsbrist. 

31. Studenterna vid Teknisk Fysik utnyttjar lokaler och utrustning vid flera institutioner inom 
LTH. Överlag är tillgången och kvaliteten god, vilket i hög grad beror på att LTH 
målmedvetet och kontinuerligt arbetar med infrastrukturen. 
I Matematikhuset behövs framförallt vissa åtgärder för verksamhetsanpassning. I 
byggnaden finns tre hörsalar, tio seminarierum och två datasalar. Matematikhusets annex 
med universitetsgemensamma sju hörsalar och tre skrivsalar är i behov av förbättring av 
ventilation och inredning. 
I E-huset har ventilationsombyggnad slutförts för hela byggnaden. Samtidigt har 
underhållsåtgärder och verksamhetsanpassning genomförts. Lokalerna i E-huset är därmed 
i gott skick. I den byggnaden finns ett större antal grupprum och läsrum än i övriga.  I E-
huset finns fyra hörsalar med mycket god standard, sexton seminarierum, femton datasalar 
och ett stort antal läsrum/grupprum. 
Teknisk Fysik har en stark inriktning mot laborationsundervisning, som i fysik 
huvudsakligen bedrivits i för ändamålet speciellt utvecklade lokaler med väl underhållen, 
kanske inte alltid toppmodern utrustning; dessa lokaler kommer dock att ersättas av ännu 
icke verksamhetsanpassade ytor. Laborationsundervisningen i de högre årskurserna sker till 
mycket stor del i anslutning till institutionernas forskningsutrustning vilket normalt 
uppfattas som mycket inspirerande av studenten.  

32. Under sommaren får de blivande studenterna dels en broschyr som innehåller information 
från studenternas organisationer och programledningen om vad som väntar dem – 
akademiskt och socialt - dels ett repetitionshäfte i matematik.  
Direkt efter uppropet introduceras de nya studenterna under en intensiv vecka innan 
ordinarie termin börjar. I ett samarbete mellan programledningen och studenternas egna 
organisationer får de nya studenterna både akademisk och studentikos information och 
introduktion. Inspirationsföreläsningar i karaktärsämnen, civilingenjörsinformation, 
datorstuga, utbildningsinformation, SVL-information, besök på institutioner, kreativ och 
problemlösande laboration i fysik (en DBT-aktivitet) för 8-grupper med tävlingsmoment, 
s.k. dyk- eller U-båtslabb, repetitionsföreläsningar i matematik och fysik etc.  
F-sektionen och Teknologkåren (TLTH, (www.tlth.lth.se)) erbjuder alla nya studenter att 
delta i ett omfattande program med aktiviteter under sex veckor arrangerade av äldre 
studenter. De studenter som arrangerar aktiviteterna utbildas av TLTH och Studenthälsan 
(www3.lu.se/stu/studenthalsan/) i ledarskapsfrågor, varsam alkoholhantering etc. Även de 
nya studenterna får information kring alkohol med målsättningen att de ska tänka igenom 
och reflektera över sin alkoholkonsumtion.  
Alla nya studenter på Teknisk Fysik, Teknisk Matematik och Teknisk Nanovetenskap 
integreras i grupper om 8-12 personer med 2-4 faddrar (studenter i högre årskurs). 
Faddrarna arbetar med att få sin grupp att fungera som en grupp och utgöra en trygg bas 
för de nya studenterna.   
Vissa av studentorganisationernas aktiviteter sker i samverkan med företag och 
institutioner på LTH, t.ex. en eftermiddag med tävlingar och lekar. Andra exempel på 
aktiviteter är en bussresa, studiekvällar och trerätters sittningar. Samtliga dessa 
arrangemang syftar till att utveckla en trygg social miljö för de nya studenterna. 
Grupperna från introduktionen består normalt långt upp i årskurserna, både socialt och 
studiemässigt. Varje år utvärderar F-sektionen sina aktiviteter för de nya studenterna.  
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Under studiekvällarna samlas studenterna gruppvis och arbetar med de kurser som ges 
under läsperiod 1.  Studenterna vid Teknisk Fysik inleder sina studier vid LTH med bl.a. 
en grundläggande fysikkurs som fokuserar på vågfenomen (Vågor och vågutbredning 
(5 p)). I denna kurs ingår flera laborationer och besök på forskningsenheter, bl.a. 
genomför studenterna en laboration vars syfte är att träna studenten att själv formulera en 
experimentell strategi och sedan också lösa problemet. Med denna kurs introduceras 
studenterna såväl till fysikämnet som till lärande på högskolenivå. 
SI, supplemental instruction (www.lth.se/for_student/sarskiltstod/si-mentor/ och www.si-
mentor.lth.se/), är ett frivilligt studiegruppsmöte i organiserad form där organisatören är 
en äldre student med en kort, specialanpassad pedagogisk utbildning. SI-ledaren har 
möten varje vecka i en kurs som av tradition anses "svårare" än övriga kurser. Gruppen 
arbetar aktivt och kollektivt med frågeställningar som är typiska för kursen. På F-
programmet har SI-möten erbjudits i kursen Linjär algebra (5 p) i på höstterminen. 

33. De inledande kurserna inom Teknisk Fysik är Endimensionell analys (8 p) och Vågor och 
vågutbredning (5 p). Under sommaren skickas repetitionsmaterial i matematik ut till 
nybörjarna, och stora delar av gymnasiekurserna i matematik repeteras i Endimensionell 
analys, vilket gör att skillnader i förkunskaper jämnas ut. Fysikkursen är särskilt vald för 
att kunna ansluta till studenternas vardagserfarenheter, och därmed ge även studenter med 
bristande fysikkunskaper en tryggare grund. 
Övningarna och laborationerna organiseras i grupper och är anpassade efter den enskilde 
studentens önskemål eftersom han eller hon arbetar i egen takt och hela tiden har 
möjlighet till individuell återkoppling genom övningsledarna. Examinationen är baserad 
på övningarna och genomförd laborationskurs. Därigenom har studenterna goda 
möjligheter att hantera kurserna på bästa sätt utifrån sina egna förkunskaper. 
Inslag av nivågruppering av nybörjarna finns i kursen i Programmeringsteknik (5 p). De 
studenter som själva menar att de har stor tidigare vana att programmera erbjuds snabba 
sammanfattningar av kursinnehållet vid separata tillfällen, medan de som menar att de är 
helt nya för ämnet erbjuds en mer grundläggande undervisning. 
Det färdighetstest som utförs i matematikkurserna läsvecka 3 är den första indikatorn på 
hur studentgruppen i stort klarar sig. Här saknas i dagsläget rutiner för åtgärder vid olika 
utfall av färdighetstestet, mer än som information till kursansvariga om vilken ungefärlig 
nivå studenterna befinner sig på. UNF avser utforma strategi för detta till nästa höst. 
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34. I tabellen nedan redovisas den i LTH: s Läro- och timplan redovisade schemalagda 
undervisningstiden uttryckt i enheter om 45 minuter inom det obligatoriska blocket de 
första 4 terminerna. I diagrammet jämför vi denna schemalagda tid med den i Läro- och 
timplanen angivna självstudietiden (S).  

Föreläsningar Övningar Laborationer 

Termin Totalt Per 
poäng Totalt Per 

poäng Totalt Per 
poäng 

1 176 8,8 150 7,5 26 1,3 

2 178 8,9 174 8,7 35 1,8 

3 160 8,0 119 6,0 28 1,4 

4 114 7,7 108 5,4 58 2,9 

Medelvärde 157 7,9 138 6,9 37 1,8  

 
Totalt schemaläggs alltså i genomsnitt 7,9 + 6,9 + 1,8 = 16,6 timmar per poäng. Eftersom 
studenterna läser 20 poäng på två läsperioder om vardera 7 veckor, svarar detta mot 16,6 
·20/14 = 23,7 timmar per vecka. Detta ger en god överensstämmelse mellan den 
schemalagda tiden (fråga 34) och den av studenterna upplevda schemalagda tiden (fråga 
35). 

35. Under hösten 2004 genomförde utvärderingsenheten vid LU en genomgripande 
Teknologenkät 
(www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/AmnesProgUtv/RappTeknologundersokn.pdf) där 
samtliga studenter vid LTH fick möjlighet att besvara frågor kring sin utbildning. 
Undersökningen visade följande m.a.p. den studietid som studenterna själva angav 
(tabellen anger medelvärden): 

  Timmar/vecka 
  Schemabundet Självstudier Totalt 
Teknisk 

fysik 
21,1 19,5 40,6 

åk 2 25,8 15,6 41,4 
åk 3 24,4 15,7 40,1 
åk 4 20,5 19,0 39,5 LT

H
, 

m
ed

el
vä

rd
e 

åk 5 14,2 23,5 37,8 
 

Notera överensstämmelsen mellan den schemalagda tiden (fråga 34) och den av 
studenterna upplevda schemalagda tiden (fråga 35). Den upplevda självstudietiden skiljer 
sig dock från den i Läro- och timplanen angivna självstudietiden enligt fråga 34. 
I programutvärderingen F i fokus som genomfördes av studenterna våren 2003 
(www.fsek.lth.se/srf/f_i_fokus.php) framkom att studenterna inom Teknisk Fysik själva 
upplever sin arbetsbelastning som rimlig. Där framkom också att spridningen är stor 
mellan olika studenter, samt att kvinnorna i regel upplever att de studerar ungefär 5 - 7 
timmar mer i veckan än männen. 

36. Terminerna 5 till 8 omfattar den avslutande delen av obligatoriet samt den valfria delen av 
utbildningen fram till examensarbetet. Under termin 5 ändras uppläggningen av 
undervisningen från att under de två första åren ha varit baserat på ämnesspecifika mindre 
kurser till att bestå av endast två stora samlande kurser, Modellering och simulering inom 
fältteori (11 p), respektive Atom- och kärnfysik med tillämpningar (9 p). Båda dessa 
bygger vidare på den matematik som presenterats i årskurs 2, t.ex. Kontinuerliga system 
(3 p). 



 LTH, Teknisk Fysik 

  67 

Dessa kurser ges i nära samarbete mellan skilda institutioner och kopplar samman och 
vidareutvecklar ämneskunskaper och färdigheter från tidigare kurser. Studenterna erbjuds 
träning i olika arbetsformer, t.ex. innehåller båda kurserna större projektarbeten 
motsvarande upp till 2 p. Studenterna uppfattar projektet i kursen Modellering och 
simulering som mycket realistiskt och industrinära. Projektet i Atom- och kärnfysik med 
tillämpningar är mycket uppskattat av studenterna inte minst p.g.a. den personliga 
kontakten med nationellt och internationellt framstående forskare inom Fysiska 
institutionen. 
Från och med 2006 införs en ny obligatorisk kurs (Ingenjörsrollen (5 p)) där ett 
avslutande projektarbete behandlar frågeställningar som ansluter till civilingenjörens 
yrkesroll. 
Studenten ska välja kurser om minst 15 p ur ett antal utvalda inriktningar om ca 25 p 
vardera. Inriktningarna är definierade i samarbete med institutionerna, och består av 
kurser med ett nära sammanhang som kan vara såväl ämnesmässigt (t.ex. Matematiska 
analysverktyg) som tematiskt (t.ex. Medicinsk teknik). 
Många av de kurser som ingår i inriktningarna har starka projektinslag, ibland i den 
ursprungliga kursen, ibland som en 2 p-kurs som kan hakas på en mer traditionellt 
upplagd kurs. Studenten har också möjlighet att själv utforma sin inriktning efter 
diskussion med UL, varvid ämneskunskaper och färdigheter kan integreras till en helhet 
på okonventionella sätt, t.ex. kan kursutbudet vid andra fakulteter vid LU utnyttjas, t.ex. i 
ekonomi, språk och miljö. 

37. Närkontakten med en forskande miljö betonas redan i den första fysikkursen (Vågor och 
vågutbredning (5 p)), där det ingår studiebesök och projekt vid en valfri forskningsenhet. 
Detta inslag är återkommande i fysikkurserna. Genom många projektarbeten i obligatoriet 
uppmuntras studenterna att värdera kunskap och information. Lärarna visar också aktivt 
att frågor och diskussioner inte bara är välkomna, utan en förutsättning för lärandet. 
I de högre årskurserna betonas en allt större del av problemlösningskedjan. I de första 
kurserna i matematik kan den matematiska modellen av ett problem vara framtagen och 
det återstår i princip "bara" algebraiska räkningar eller lösning av t.ex. en 
differentialekvation. I högre årskurser får studenten också ta ansvar för att utforma själva 
modellen från ett fysikaliskt verkligt problem och tolka lösningen, vilket kan leda till kritik 
av den ursprungliga modellen och utveckling av en ny modell.  
Utbildningen avslutas med ett examensarbete, som ofta är nära anslutet till ett konkret 
forsknings- eller utvecklingsprojekt på högskola eller företag. Under examensarbetet 
betonas ett vetenskapligt arbetssätt, med de speciella förutsättningar som det enskilda 
ämnet medger. Som obligatoriskt inslag i alla examensarbeten ingår att opponera på ett 
annat arbete, vilket innebär att kritiskt granska ett avancerat arbete. 
Teknisk Fysik är en krävande utbildning, med högt tempo och stora krav på studenterna. 
En särskild utmaning med omläggningen av programmet var att studenterna ska få tid för 
eftertanke och fördjupning. Om detta kan anses blivit verklighet kommer att utvärderas i 
mars 2005, då den första kullen avslutat det nya obligatoriet, och UNF kommer att ta 
ställning till eventuella åtgärder under 2005. 

38. De kommunikativa förmågorna tränas i allmänhet genom att de ingår som naturliga 
moment inom kurser och examensarbete. Skriftlig kommunikation tränas i första hand i 
rapporterande, analyserande och utredande form. Detta sker bland annat i samband med 
redovisningar av projekt och laborationer, vid examination i form av tentamen och 
naturligtvis vid författandet av examensarbetet. Av de 20 obligatoriska kurserna inom 
Teknisk Fysik har 7 st projekt eller större inlämningsuppgifter med skriftlig redovisning 
och 6 st laborationer med skriftlig redovisning. Bland de ca 180 valfria kurserna är 
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bedömningen via kursplanerna att minst 93 st tränar skriftlig presentation, den faktiska 
siffran är sannolikt högre. 
Muntlig presentation innefattar moment såsom presentationer, framförande av kritik 
(opposition), diskussion, argumentation, undervisning (att förklara för någon annan) mm. 
Insprängda längre och kortare presentationer/redovisningar av laborationer och projekt 
eller andra kortare föredrag finns inom ett flertal kurser, varav 6 st inom obligatoriet. 
Åtminstone 5 kurser inom obligatoriet har också övningsuppgifter eller 
laborationsförberedelser som bygger på att studenterna diskuterar med varandra, förklarar 
för varandra och argumenterar för sina tolkningar och modeller. Bland de ca 180 valfria 
kurserna bedöms via kursplanerna att minst 47 st tränar muntlig presentation, den 
faktiska siffran är sannolikt högre. 
I utvärderingen av CI-utbildningar i Teknisk Fysik som genomfördes 1994 (Quality 
Review F, Review of the Swedish and Finnish M.Sc. Programmes in Engineering 
Physics", Ed. Per Jacobsson, KTH. ISBN 91-7170-810-3) rekommenderades ökad 
träning i muntlig och skriftlig presentation. Detta har också genomsyrat utvecklingen av 
de nya kurser som tagits fram och speciellt de kurser som utvecklades i samband med 
omläggningen av Teknisk Fysik som genomfördes från och med HT 2002. En indikation 
på detta medvetna arbete är programutvärderingen F i fokus 
(www.fsek.lth.se/srf/f_i_fokus.php), där diagram 5 på sida 23 visar en tydlig trend i att 
studenterna uppfattar att inslaget av muntlig presentation ökat i utbildningen den senaste 
tioårsperioden. 
Av den nyligen redovisade Teknologenkäten  framgår att studenterna inom Teknisk Fysik 
anser sig få för lite färdighetsträning i engelska språket, detta med tanke på att såväl 
näringsliv som forskning kräver goda kunskaper i engelska. Studenterna bör därför 
uppmuntras att, i större utsträckning än vad som hittills varit fallet, använda engelska i 
laborationsrapporter eller vid redovisning av projekt. Många lärare har tillräckliga 
kunskaper i engelska för att en återkoppling skall vara möjlig. Flera institutioner kräver 
redan idag att studenten skriver sitt examensarbete på engelska. 

39. Många av de direkta kontakterna med näringsliv och samhälle arrangeras av studenterna 
själva. Varje år anordnas arbetsmarknadsdagar (ARKAD, 
(www.tlth.lth.se/utskott/armu/2004/)) med cirka 100 deltagande företag. Via dessa dagar 
får studenterna ofta värdefulla kontakter med företag. F-sektionen (F, Pi och N) 
arrangerar varje termin lunchföredrag där företagsrepresentanter berättar om sitt yrkesliv 
och hur det knyter an till civilingenjörsutbildningen och redan under 
introduktionsveckorna arrangeras flera aktiviteter i samarbete med näringslivet. 
I en enkät som riktades direkt till alla kursansvariga hösten 2004 på ca 550 kurser med 
svarsfrekvensen 96 % framgick att i en fjärdedel av de kurser som ingår i Teknisk Fysik 
utnyttjades gästföreläsare från näringslivet. Denna andel var ungefär den samma för 
obligatoriska och valfria kurser, men i de obligatoriska handlar inslaget ofta bara om 
enstaka föreläsningar. 
Bland de valfria kurserna förekommer gästlärare från andra lärosäten (nationellt och 
internationellt) i nästan en femtedel av kurserna, projektarbeten eller projektuppgifter i 
samarbete med företag ingår i cirka 15 %, och i nästan lika många förekommer 
studiebesök utanför LTH/LU. Dessa inslag är försumbara i de obligatoriska kurserna. 
Studenternas kontakter med näringsliv och samhället utanför högskolan varierar därför 
betydligt beroende på vilken inriktning studenten väljer, men leder ofta till att 
examensarbetet utförs på eller i nära samarbete med företag (40 %) eller andra 
organisationer (16 %), se fråga 48. Som nämnts införs från och med 2006 en ny 
obligatorisk kurs, Ingenjörsrollen (5 p), där merparten av föreläsarna är tänkta att komma 
utifrån och ett avslutande projekt utförs där en frågeställning som ansluter till 
civilingenjörens yrkesroll analyseras. 
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40. Hösten 2003 genomförde UNF en inventering av de olika undervisnings- och 
examinationsformer som förekommer inom det nya obligatoriet. Inom många kurser 
kombineras flera examinationsformer. Av de 17 obligatoriska kurserna under de fyra första 
terminerna använder 13 salstentamina, 2 muntliga tentamina, 4 hemuppgifter, 3 
projektredovisningar, 1 en minikonferens, samt 6 kontinuerlig examination (ofta i 
samband med laborationer). 
Termin 5-8 är betydligt svårare att överblicka på grund av det stora inslaget valfria kurser. 
Av de 3 obligatoriska kurser som ges termin 5-8 använder 3 salstentamina, 1 
hemuppgifter, 2 projektredovisningar, och 2 kontinuerlig examination. D.v.s. även här 
kombineras flera examinationsformer. Många av de valfria kurserna bedrivs i projektform, 
där den skriftliga rapporten och muntliga presentationen är den främsta 
bedömningsgrunden. Även inslaget av muntliga tentamina är åtskilligt större för dessa 
kurser. Med tanke på studenternas stora valfrihet i den senare delen av utbildningen, är 
det mycket svårt att sätta siffror på frekvensen av olika examinationsformer. Detta blir i 
första hand en fråga om det individuella valet för varje student. 

41. De betygssystem som används är TH och UG. Betygsstegen för TH är: icke godkänd, 
betyg 3, 4 eller 5 (graderade betyg där 5 är bäst). Betygsstegen för UG är: underkänd eller 
godkänd. I undantagsfall används UG och då enbart inom kurser där det är svårt att 
formulera betygskriterier. 

42. Programmets övergripande mål är att utveckla och befästa förmågan att sätta sig in i nya 
problemställningar och söka lösningar till dessa. Med detta som utgångspunkt kan 
ingenjörsmässighet ses som förmåga att definiera och analysera en problemställning (t.ex. 
utifrån kundkrav), genomföra lämpliga approximationer och förenklingar så att problemet 
blir hanterbart med de resurser som är tillgängliga (tid, utrustning, antal personer, dessa 
personers kompetens, mm) samt föreslå en lösning och tolka resultatet. 
I enlighet med synen inom pedagogisk vetenskap och i linje med vad som föreslogs i F-
utvärderingen 1994 (Quality Review F, Review of the Swedish and Finnish M.Sc. 
Programmes in Engineering Physics, Ed. Per Jacobsson, KTH. ISBN 91-7170-810-3) har 
varierade examinationsformer införts i samband med utbildningens omläggning 2002 för 
att på ett bättre sätt täcka de uppsatta utbildningsmålen. Generellt har salstentor ersatts 
med projektredovisningar, muntliga tentamina, laborationer med omfattande 
planeringsarbete och analyser. Därmed har utbildningsmålen för färdigheter och 
ingenjörsmässighet getts större tyngd vid examinationen. Examinationen följs upp och 
utvärderas kontinuerligt.  

43. Regelverket för examensarbeten innefattas i en kursplan som är gemensam för samtliga 
examensarbeteskurser vid LTH. Denna kursplan infördes per 1/12 2004 (dnr LTH G49 
1708/04). Kursplanen stadgar att ” I examensarbetet skall studenten visa förmåga att 
tillämpa och sammanställa kunskaper och färdigheter förvärvade inom olika centrala och 
kvalificerade kurser inom det aktuella utbildningsprogrammet”. "Examensarbetet skall vara 
fördjupande och visa att studenten kan tillämpa vetenskaplig och ingenjörsmässig metodik". 
Examensarbetet skall alltså vara fördjupande och inte breddande, vilket begränsar valet av 
ämne. I utbildningsplanen anges vilka examensarbeteskurser som kan medräknas i 
respektive examen. Detta ger studenterna tydlig information om i vilka ämnen som 
examensarbetet kan fullgöras. Studenter kan göra examensarbete i annat ämne efter 
särskilt beslut av UNF. 
LTH fordrar att studenten skall ha minst 140 p som kan ingå i examen för att få påbörja 
examensarbetet. I praktiken garanterar detta att studenten har påbörjat 
fördjupningsutbildningen inom programmet. 
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På LTH:s hemsida (www.lth.se/for_student/Examensarbete/) finns bestämmelser om 
examensarbeten och den gemensamma kursplanen. På hemsidan för Teknisk Fysik 
(www.tekniskfysik.lth.se/programmet/examensarbete/) finns anvisningar och praktiska 
råd, som tar upp viktiga saker att tänka på innan man påbörjar sitt examensarbete, hur 
man kan planera sitt arbete, var man kan söka efter litteratur, hur man kan disponera sin 
rapport, råd inför oppositionen etc. 

44. LTH tillämpar betygskalan underkänd/godkänd. Ett examensarbete kan godkännas först 
då studenten redovisat sitt arbete i form av en skriftlig rapport, färdigställt en fristående 
sammanfattning, har redovisat arbetet vid ett offentligt seminarium samt har opponerat på 
ett annat examensarbete. Examinatorn godkänner dessa moment. Liksom för andra kurser 
är det institutionen som sätter upp mer detaljerade kriterier. 

45. För varje examensarbete skall finnas både en examinator och en handledare, som inte är 
samma person. Handledaren kan vara ifrån LTH, annan fakultet eller ifrån näringslivet, 
medan examinatorn alltid är ifrån LTH. Examinatorn ansvarar för att godkänna uppgiften 
och studentens förkunskaper, samt för att göra prestationsbedömningen. Handledaren ger 
det praktiska stödet till studenten, och ansvarar för att uppgiften kan genomföras på 20 
veckor. 

46. Det normala är att studenten och handledaren utarbetar en detaljerad tidplan för 
examensarbetet. Utformningen skiljer sig dock mellan institutionerna. Eftersom betyg ges 
på skalan underkänd/godkänd påverkas inte betyget av genomförandetiden. I princip 
gäller dock att om tiden är så lång att den frågeställning som examensarbetet avser har 
blivit helt inaktuell så kan ett examensarbete underkännas. 

47. LTH har inte kunnat mäta tidsåtgången för examensarbeten eftersom detta inte registreras 
vare sig på institution, utbildningsadministration eller i LADOK. Genom nya interna 
rutiner och nya funktioner i LADOK blir detta möjligt fr.o.m. 2005. 

48. Under åren 2000 - 2004 utfördes och godkändes 335 examensarbeten inom Teknisk 
Fysik vid LTH. Av dessa var nästan 8 % förlagda utomlands, 40 % genomfördes i 
samarbete med företag och 16 % i samarbete med andra organisationer. I tabellen nedan 
redovisas inom vilka ämnen dessa examensarbeten har skett. Viss överlappning redovisas, 
t.ex. kan examensarbeten utföras i samarbete med både företag och annan organisation. 
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Matematik 74 1 43 8 22,1 1,35 58,1 10,8 

Atomfysik 55 6 3 23 16,4 10,9 5,45 41,8 

Fasta tillståndets fysik 31 4 8 4 9,25 12,9 25,8 12,9 

Matematisk statistik 25 1 13 5 7,46 4 52 20 

Reglerteknik 19 2 13 3 5,67 10,5 68,4 15,8 

Elektrovetenskap 16 2 8  4,78 12,5 50 0 

Datavetenskap 15 1 8  4,48 6,67 53,3 0 

Matematisk fysik 13  1  3,88 0 7,69 0 



 LTH, Teknisk Fysik 

  71 

Kärnfysik 11 4   3,28 36,4 0 0 

Informationsteknologi 10 1 5  2,99 10 50 0 

Elektrisk mätteknik 9  4 3 2,69 0 44,4 33,3 

Technology management 8  8  2,39 0 100 0 

Förbränningsfysik 7    2,09 0 0 0 

Ergonomi- och aerosolteknik 6  3 2 1,79 0 50 33,3 

Numerisk analys 5 2  2 1,49 40 0 40 

Mekanik 5  2  1,49 0 40 0 

Värme- och kraftteknik 4 1 2  1,19 25 50 0 

Centrum för rehabiliteringsteknik 3  1 1 0,9 0 33,3 33,3 

Hållfasthetslära 3  2 1 0,9 0 66,7 33,3 

Miljö- och energisystem 3  2 1 0,9 0 66,7 33,3 

Produktionsekonomi 3 1 3  0,9 33,3 100 0 

Telekommunikationsteknik 3  1  0,9 0 33,3 0 

Materialteknik 2  2  0,6 0 100 0 

Bygg och arkitektur 1    0,3 0 0 0 

Teknisk akustik 1    0,3 0 0 0 

Industriell elektroteknik 1 1  1 0,3 100 0 100 

Biofysikalisk kemi 1    0,3 0 0 0 

Internat miljöinstitutet 1  1  0,3 0 100 0 

Totalt 335 27 133 54 100 8,06 39,7 16,1 

49. Studenterna vid Teknisk Fysik har mycket goda möjligheter att studera utomlands både 
genom ramen för LTH: s egna som LU: s gemensamma avtal.  Vid ett par tillfällen varje 
läsår får studenterna allmän information, dels av LU: s International Desk 
(www.lu.se/o.o.i.s/585) och dels av LTH: s internationella kontor 
(www.lth.se/studera_utomlands). De kan söka utlandsstudier inom ramen för ett antal 
olika utbytesprogram, antingen genom LTH eller LU centralt (LUUP). Genom nätverket 
TIME kan studenterna få dubbel examen, dels från LTH, dels från en av de övriga 44 
europeiska tekniska universitet och högskolorna i nätverket. 
Vid nomineringen av kandidater till de olika utbytesprogrammen klarar sig studenterna 
inom Teknisk Fysik bra och så gott som samtliga tackar ja till de erbjudna 
utlandsplatserna. T.ex. studerar under innevarande läsår 7 F-studenter vid University of 
California och 8 vid olika universitet i Europa inom ramen för ERASMUS-programmet. 
Några F-studenter har utnyttjat andra utbytesprogram för studier utomlands. 
Kortare utlandsvistelser erbjuds genom sommarprogram, bl.a. vid CERN och Caltech. En 
annan möjlighet till utlandserfarenhet är att göra examensarbetet vid ett utländskt 
universitet, vilket utnyttjas av en del F-studenter. 
Inför ansökan om utlandsstudier erbjuder UL information och rådgivning till de studenter 
som har behov av detta. De allra flesta F-studenter, som är intresserade av utlandsstudier, 
brukar kunna beredas plats på något av utbytesprogrammen. 
Mellan åren 2000 och 2004 examinerades 350 civilingenjörer i Teknisk Fysik vid LTH. 
Av dessa examina innehöll 83 stycken utbytesstudier, dvs. 24 %. I tabellen nedan 
redovisas de länder i vilka studenter vid Teknisk Fysik under denna tidsperiod har 
genomfört studier.  
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Antal 17 14 13 9 8 7 5 4 2 1 1 1 1 83 

50. De utländska studenterna samlas till en gemensam information som LTH: s 
internationella kontor arrangerar. Vid ytterligare ett tillfälle får de specifik och praktisk 
information av SVL eller UP på de olika programmen. De blir placerade på de kurser de 
sökt, förutsatt att plats och förkunskaper finns. Ofta ingår dessa kurser i olika 
civilingenjörsprogram, men utbytesstudenten placeras likväl på ett enskilt program och får 
en särskild programintroduktion. 
LTH:s policy är att kurser som är obligatoriska på civilingenjörsutbildningar ges på 
svenska. Det förekommer att studenter från utlandet följer kurser på svenska.  Inresande 
studenter läser till största delen kurser ur LTH:s utbud av valfria kurser. De flesta valfria 
kurser kan ges på engelska och detta framgår uttryckligen av kursplanen. Inom Teknisk 
Fysik finns idag 112 kurser som lämpar sig för utbytesstudenter. Totalt på LTH är 
motsvarande siffra 248. 

51. På programnivå arrangeras ibland konferenser där programledningar och studenter från de 
olika svenska teknisk fysikutbildningarna träffas och utbyter erfarenheter. I fråga om 
lärarutbyten sker det framför allt på institutionsnivå, där individuella lärare kan åka till 
andra lärosäten, vilket ibland innebär att andra lärare kommer hit. UNF stödjer givetvis 
detta, men samordnar inga utbyten. Det är därför svårt att ge några kvantitativa mått på 
denna verksamhet. 

52. Nej. 

53. Rektor initierade i slutet av 1990-talet en strategi för kvalitetsarbetet vid LTH, där bland 
annat rollerna för de olika nivåerna klarlades. Nämnden har i sitt kvalitetsarbete utgått 
från den strategi som sålunda etablerades i slutet av 1990-talet. 
Förbättringsarbete sker på olika nivåer. Centralt sker kompetensutveckling genom olika 
typer av kurser, t.ex. ledarskapskurser (www.lth.se/PersonalUtveckling/ 
Ledarutbildning/OmLedarutbildning.html) och pedagogiska kurser (www.lth.se/ 
PersonalUtveckling/lararkurser/). På programnivå sker utveckling genom att UNF 
analyserar utbildningen och beslutar om förändringar. En viktig väg att nå förbättringar är 
dialog mellan företrädare för UNF och institutionerna med beaktande av de olika roller 
och ansvar som finns. För Teknisk Fysik har en decentraliserad organisation med en 
programnära stab bestående av utbildningsledare, utbildningsplanerare och 
studievägledare visat sig fungera bra.  
Studierådet (SRF) initierar kvalitetsfrågor till både institutionerna och UNF. På 
institutionsnivå sker ett betydande kvalitetsarbete som resulterar i att kurser och 
kurskedjor utvecklas både innehållsmässigt och pedagogiskt. I detta arbete utnyttjas även 
erfarenheter från forskare/lärare som tidvis arbetar vid andra universitet i världen samt av 
att forskare/lärare från andra universitet som tidvis arbetar vid LTH. LTH använder en 
etablerad metod för den del av kvalitetsarbetet som berör kursutvärderingar och 
uppföljning, nämligen CEQ (www.lth.se/ UtvarderingarKvalitet/utvarderingar/), se även 
fråga 54. 

54. Gemensamt LTH: LTH skiljer på två typer av utvärderingar, operativ och rapporterande 
utvärdering. Operativ utvärdering syftar till att förbättra undervisningen och lärandet 
under pågående kurs. Rapporterande utvärdering innefattar en efterhandsbedömning av 
kurser och genomförs veckorna efter kursens slut. Grundtanken med LTH: s metodik för 
kursutvärderingar är att kvalitetssäkra den utvärderande dialogen under och efter varje 
kurs. 
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Såväl den operativa utvärderingen som den rapporterande utvärderingen skall bygga på 
information om studenternas upplevelser och åsikter. För den rapporterande 
utvärderingen används en enhetlig metodik och enkät, Course Experience Questionnaire 
(CEQ) (www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/utvarderingar/), och ansvaret för 
genomförandet ligger på utbildningsnämnden. CEQ innehåller inte frågor om enskilda 
kursmoment utan fokuserar på övergripande faktorer som återkoppling, motivation, 
tydliga mål och krav, arbetsbelastning etc. Enkäten innehåller inga frågor om enskilda 
kursmoment vilket uppfattas som en svaghet av många lärare, men möjliggör att samma 
enkät kan användas på samtliga kurser. För den operativa utvärderingen, som är 
institutionens ansvar, kan informationsutbytet ske på en mängd olika sätt.  
För alla kurser med fler än 30 anmälda genomförs rapporterande kursvärdering med 
CEQ. Svarsfrekvensen totalt ligger på knappt 70%. Enkätsvaren sammanställs centralt 
och ett kursutvärderingsmöte hålls med lärare, studenter och utbildningsledare. Dessa 
sammanfattar sedan var för sig sina åsikter och förslag om förändringar i en skriftlig 
slutrapport som skapas via webformulär. Denna skickas till samtliga kursdeltagare och 
läggs ut på LTH: s hemsida senast 5 veckor efter kursens slut. För mindre kurser finns ett 
förenklat förfarande men kraven på lärarna att skriftligt rapportera hur man reflekterar 
över sin undervisning är densamma för alla LTH: s kurser. 
F-specifikt: Varje läsperiod hålls tre möten där UNO, UL, UP, SVL och 
studentrepresentanterna i UNF diskuterar aktuella frågor i utbildningen och då även 
specifikt uppföljning av kursutvärderingar. Studentrepresentanter deltar även i möten med 
UNO, UL, UP och företrädare för enskilda institutioner diskuterar utfallet av 
kursutvärderingar och utfallet av examinationen för hela läsåret. 
Ett viktigt stöd för den operativa utvärderingen av obligatoriska kurser är läsperiodsmöten. 
Dessa hålls årskursvis ca tre veckor in i läsperioden. I dessa möten deltar kursansvariga för 
berörda kurser och ibland även andra kurslärare, en studentrepresentant för varje kurs, 
ytterligare några representanter för studierådet, UL (mötesordförande) samt SVL. 
Läsperiodsmöten har visat sig vara en effektiv mötesplats för att generera förbättringar 
under pågående läsperiod. 
UNF får en sammanställning av samtliga CEQ-slutrapporter inom programmet. För de 
flesta kurser anser UNF att det som framkommit av slutrapporten ger underlag för 
ansvarig institution att på ett bra sätt genomföra kursen nästa gång den ges. Det är dock 
uppenbart att några kurser inte fungerat tillfredsställande. För dessa kurser formaliseras 
uppföljningen genom att UNO utser en arbetsgrupp där institutionsrepresentanter och 
studenter ingår. Det har även förekommit att berörd institutionsstudierektor på ett UNF-
sammanträde redovisat planerade förändringar. 
Inom institutionerna förekommer - med olika ambitionsnivå – intern uppföljning av 
kursutvärderingarna. Det finns exempel på institutioner där kursutvärderingar diskuteras 
på lärarmöten samt redovisas på institutionsstyrelsemöten. Flera institutioner byter 
regelbundet – t.ex. med en period på tre år – kursansvarig. En uttalad strategi med detta är 
att det ska finnas flera lärare inom en institution som har genuin kunskap om varje kurs 
samt att flera lärare ska kunna engageras för att utveckla kurserna både innehållsmässigt 
och pedagogiskt. 

55. Under pågående kurs kommer anställdas aktuella erfarenheter främst fram vid 
läsperiodsmöten och möten i samband med utvärderingar. En hel del erfarenheter av 
programmet kommer också fram vid utbildningsledarens omfattande kontakter med 
medverkande lärare. 
Studievägledares och utbildningsplanerares erfarenheter tas tillvara bl.a. genom 
regelbundna veckomöten under läsåret mellan UNO, UL, SVL och UP. 
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Institutionerna har en öppen och informell dialog med UNF: s ordförande.  UNO gör 
regelbundna institutionsbesök och hämtar synpunkter från prefekt, studierektor och 
kursansvariga lärare. Vid större frågor sker även formella remisser. 
Inom varje institution sker naturligtvis erfarenhetsutbyte mellan de anställda, dels i form 
av regelbundna veckomöten eller diskussioner inom lärarlag, men även i form av 
temadagar. Det är vanligt att institutionerna lägger fram förslag till förändringar av 
utbildningen till utbildningsnämnden. 

56. Följande aktiviteter genererar avnämarsynpunkter: 
1)  Det finns industrianknutna projektkurser. 
2)  Ett stort antal examensarbeten är industrianknutna. 
3)  Arbetsmarknadsdagar 
4) Gästforskare från industrin och lärare som under en tid varit verksamma i industrin 

ger upphov till att nya kurser inrättas som ger ny och nödvändig kompetens för att 
möta kraven och behoven från näringslivet. 

5) Industrirepresentanter i UNF. 
6) Alumniverksamheten. Denna måste dock utnyttjas bättre. 

Teknisk Fysik är en bred utbildning och de färdiga civilingenjörerna har en synnerligen 
omfattande och varierad arbetsmarknad. En del går till små FoU-företag i högskolans 
närhet, andra till storföretag där de utgör en minoritet av de anställda, många arbetar i 
gränslandet mellan olika klassiska teknikområden. Således är det svårt att identifiera 
tydliga avnämare, än svårare att samla in deras synpunkter. Viktiga åsikter förmedlas dock 
genom näringslivsrepresentanterna i UNF. Dessa deltar också aktivt och konkret i 
utformning och planering av utbildningen och ingår ofta i nämndens arbetsgrupper.  
Den enskilt största avnämaren för tekniska fysiker är universitet och högskolor. Åsikter om 
de civilingenjörer som fortsätter vid LTH fångas upp genom den kontinuerliga 
kvalitetsdiskussion som sker på högskolan. UNF har också vid den senaste omläggningen 
av programmet utnyttjat den kunskapsbas som doktorander med teknisk fysik som 
grundutbildning utgör. 

57. I F-utvärderingen 1994 (Quality Review F, Review of the Swedish and Finnish M.Sc. 
Programmes in Engineering Physics, Ed. Per Jacobsson, KTH. ISBN 91-7170-810-3) 
framfördes synpunkter på att variera examinationsformerna. I det förnyade programmet 
har det också blivit en bättre balans mellan olika former av examination.  
År 2003 genomfördes en programutvärdering av Teknisk Fysik 
(www.fsek.lth.se/srf/f_i_fokus.php). Utvärderingen gjordes av studierådet för Teknisk 
Fysik med stöd från Lunds universitets utvärderingsenhet (www.evaluat.lu.se). UNF 
arrangerade i början av 2004 en heldag där utvärderingen följdes upp, med 
nämndledamöter, lärare inom Teknisk Fysik samt studierådsrepresentanter inbjudna.  
De flesta studenter som deltog i programutvärderingen tillhörde den äldre 
studieordningen. Genom den studieordning som infördes 2002 anses några av de 
svagheter som framkom av utvärderingen vara åtgärdade. Dock måste mer 
uppmärksamhet ägnas åt undervisningsformer som uppmanar till diskussion. UNF har 
dessutom beslutat införa en ny obligatorisk kurs (Ingenjörsrollen (5 p)) som ska förstärka 
de ingenjörsmässiga inslagen i utbildningen. 
År 2002 infördes en ny utbildningsplan för Teknisk Fysik. En del av omläggningsarbetet 
var att finna lösningar på åtta utmaningar: 

1) Andelen nybörjare som blir civilingenjörer ska öka. 
2) Studierna ska väcka studenternas intresse under hela utbildningen. 
3) Studenterna ska få tid för eftertanke och fördjupning. 
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4) Starten av utbildningen ska i stor utsträckning motsvara de nya studenternas 
förväntningar. 

5) Studenternas självförtroende ska stärkas under utbildningens gång. 
6) Studenterna ska känna att de möter utmaningar under utbildningen. (Det är viktigt 

att detta inte står i motsats till 4 och 5). 
7) Genomförandet av kurser ska vara professionellt och budskapet är att framgång i 

studierna baseras ytterst på den enskilde studentens arbete och egna ansvar för sitt 
lärande. 

8) Helhetssyn och helhetstänkande ska stimuleras under hela utbildningen. 
I mars 2005 kommer de första studenterna enligt den nya studieordningen att ha 
genomfört det obligatoriska kursblocket. UNF har beställt en utvärdering av utbildningen 
i mars 2005 där studenternas, lärarnas och övriga berördas synpunkter ska inhämtas. 

58. Som en del av omläggningsarbetet Teknisk Fysik gav UNF Fysiska institutionen i 
uppdrag att utveckla en ny kurskedja i fysik, där bland annat kvantmekaniken och dess 
ingenjörsmässiga tillämpningar skulle introduceras tidigt. I årskurs 1 finns nu en 
grundläggande fysikkurs Vågor och vågutbredning (5 p), och då kursen Flerdimensionell 
analys (5 p) är avklarad, följer en helt nyutvecklad kurs Kvantfenomen och nanoteknologi 
(5 p). Denna kurs är mycket uppskattad av studenterna och innebär att de får en god 
inblick i modern fysik. I årskurs 2 fortsätter fysikkurskedjan med kursen Termodynamik 
och elektroniska material (7 p), och avslutas i årskurs 3 med kursen Atom- och kärnfysik 
med tillämpningar (9 p), där kvantmekaniken återkommer och fördjupas. I den senare 
kursen ska studenterna välja mellan ett stort antal forskningsrelaterade projekt tillsammans 
med forskare inom Fysiska institutionen. Projekten redovisas muntligen vid en 
heldagskonferens med parallella sessioner. Till konferensen finns en "Book of abstract" 
som studenterna har skrivit. 
En annan viktig utvecklingsinsats är kursen Modellering och simulering inom fältteori (11 
p, åk 3), som tar ett helhetsgrepp på modellering av fenomen inom klassisk fysik, som 
värmeledning, elektromagnetisk fältteori och hållfasthetslära. Här görs ett större projekt 
där studenterna kombinerar till exempel värmeledning och elasticitet i ett 
beräkningsprogram baserat på finita elementmetoden som de själva skriver. 
I samband med omläggningen tog UNF ett samlat grepp kring systemämnen i 
obligatoriet. Ämnen som reglerteknik och elektronik följer nu omedelbart inpå den 
matematik (Komplex analys (4 p) och Linjär analys (5 p)) som är fundamentala verktyg i 
kurserna, vilket leder till att studenterna inom programmets obligatoriska del kan nå 
längre inom till exempel elektronik än tidigare. 

59. I samband med omläggningsarbetet riktade UNF nära 1 Mkr till institutioner för 
utvecklingsarbete. En del av dessa medel skulle användas för att ta fram nya 
undervisnings- och examinationsformer. 
I lärosätesdelen beskrivs hur LTH säkrar lärarnas pedagogiska utveckling. Teknisk Fysik 
drar givetvis nytta av den LTH-gemensamma satsningen. Detta sker bl.a. genom att lärare 
inom programmet deltar i pedagogiska kurser eller att pedagogiska konsulter anlitas i 
förändringsarbete med kurser eller utbildningen. Programmet drar också nytta av det 
pedagogiska utvecklingsarbete som sker inom varje institution. 
UNF har följande pedagogiska grundsyn: ”Det finns ingen pedagogisk metod som i alla 
situationer är den mest överlägsna. Inom ett utbildningsprogram ska det finnas variation både 
i undervisnings- och i examinationsformer. Detta ställer stora krav på tydlighet så att 
studenterna är väl förtrogna med vad som gäller. Det är önskvärt att det finns en ömsesidig 
respekt så att både lärare och studenter accepterar att en viss metod används i en kurs fastän 
man själv är framgångsrik med en annan metod.”  
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Syftet med pedagogisk (vidare)utbildning är enligt UNF: ”Lärarna ska få ett mer 
reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande. Lärarna ska få ökad kunskap om 
olika undervisnings- och examinationsformer så att de kan använda dessa och motivera varför 
de används. Särskilt ska undervisnings- och examinationsformer som befrämjar dialogen 
lärare-studenter och studenter-studenter uppmärksammas.” 
Ett syfte med dialogen mellan företrädare för UNF samt företrädare för institutionerna är 
att stimulera den pedagogiska diskussionen och det pedagogiska utvecklingsarbetet inom 
institutionerna. Ett konkret exempel på vad som kan komma ut ur dialogen är att UNO 
meddelar institutionens företrädare: ”Utvärdering visar att den form ni använt för 
examinationen inte fungerar tillräckligt bra. Nämnden önskar inför nästa kursplanebeslut ha 
in förslag på en annan examinationsform”. 
Det finns flera sätt att beskriva lärarkompetens, t.ex. genom att dela upp kompetensen i 
fem delar: 

1)  Ämneskompetens 
2)  Pedagogisk kunskap och reflektionsförmåga 
3)  Klarsyn om hur studenter lär sig ämnet (delvis kopplad till 2) 
4)  Kommunikativ skicklighet 
5)  Förmåga att leda, planera och strukturera. 

En slutsats av kursutvärderingar och övriga studentenkäter är att det i många kurser finns 
anledning att sätta plus för allt som står under 1-5 ovan. Vidare upplevs det nästan aldrig 
att det är brister i ämneskompetensen. För ett fåtal kurser är det helt uppenbart att 
utvärderingar pekar på brister som berör punkterna 3 och 4. Åtgärder för att råda bot på 
dessa brister kommer att prioriteras i det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet. 

60. 

År HSTD/HSTK 
per kalenderår 

HPRK per 
kalenderår 

Totalt antal 
examina 

   M K 
1996 361 269 40 6 
1997 376 326 33 11 
1998 432 355 46 10 
1999 429 392 48 9 
2000 440 363 48 8 
2001 452 387 55 18 
2002 443 397 49 19 
2003 459 374 64 14 
2004 444 368 62 13 

61. C:a 10 % av dem som anmäler studieuppehåll uppger att de tar uppehåll för att tentera 
kurser som de ligger efter med. Här finns ett mörkertal då långt ifrån alla noterar varför de 
tar uppehåll. 20-30 % anger arbete som orsak till uppehåll. Detta kan i sin tur ha olika 
orsaker, dels CSN:s poängkrav, dels en väg in i civilingenjörsarbetet, dels försörjning vid 
utlandsresa. C:a 10 % anger resa som orsak till uppehåll. C:a 50 % anger andra studier 
som anledning till studieuppehåll från LTH.  Knappt 5 % uppger personliga skäl för 
uppehåll, vilket ibland kan kopplas till CSN-kravet. Ofta anges flera av ovanstående 
orsaker samtidigt.  
På uppdrag av utbildningsnämnden gjordes en extern utvärdering av orsakerna till 
studieavhopp bland studenter i Teknisk Fysik vid LTH. Undersökningen gjordes av Katja 
Bierlein vid Sociologiska institutionen vid Lunds universitet 1999 
(www.UtvärderingarKvalitet/Sjalvvardering05/AvhoppF.pdf). Hon delade in de 
avhoppade studenterna i tre grupper. Grupp ett "Ett kortvarigt besök" (< 20 p) lade i stor 
utsträckning orsakerna till avhoppet hos sig själva. De kände att de valt fel utbildning. 
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Många i denna grupp valde en helt annan inriktning på sin utbildning. Grupp två "En bit 
på väg" (20-80 p) var den grupp som var mest kritiska mot utbildningen. Den främsta 
kritiken riktades mot utbildningens höga tempo och bristen på hjälp och stöd från skolan. 
Grupp tre "Nära slutet" var positiva till utbildningen. Flera av dessa har varit aktiva i 
utbildningen under längre tid och uttryckte att utbildningen förbättrats under den tid de 
deltagit i den. Denna grupp består framför allt av personer som har fått arbete innan de 
blev färdiga med utbildningen. Denna undersökning ingick i underlaget till arbetet med 
den helt nya utbildningsplanen som gäller från och med 2002. 

62.  
   1996   1997   1998 1999 2000 
Kön M K M K M K M K M K 
Nybörjare1 74 20 93 19 93 19 95 14 81 28 
Antal (av dessa) som 
uppnått >40 p2 51 17 72 16 75 17 77 9 65 19 

Antal som uppnått >80 p 39 12 51 11 61 11 55 3 46 16 
Antal som uppnått >110 p 34 5 34 7 36 9 28 2 29 11 
Antal som studerat 
utomlands3 18 4 14 1 10 2 17 1 10 2 

1 Faktiska nybörjare (se tabell i fråga 17). 
2 Med uppnådda poäng menas kurser inom programmet exklusive tillgodoräknanden. Som 
mätdatum används 15 september 3 år efter antagningen. 
3 Med utlandsstudier avses påbörjade utbytesstudier till och med läsåret 2004/05. 

 Antal som avlagt examen på 
programmet 

Antal som avlagt CI-examen 
vid lärosätet 

Terminer efter 
antagning1 10 12 14 10 12 14 

Kön M K M K M K M K M K M K 
1996 16 3 27 7 34 12 16 3 27 7 37 12 
1997 22 5 38 10 46 11 23 5 40 10 49 11 
1998 15 6 41 9   17 6 43 9   
1999 10 1     11 1     

1Som mätdatum används 15 september och det är utfärdandedatumet som skall användas. Endast 
de som antagits som nybörjare till respektive program (se tabell i fråga 17) räknas. För antagna 
1998 och 1999 redovisas endast uppgifter efter 10 och 12, respektive 10 terminer. 

 
Räknat på kullarna 1993-1998 har Teknisk Fysik en stabil examinationsgrad på 53-54 % 
av de nyantagna (61 % för kull 1994), vilken hjälps upp till ca 60 % om tidiga formella 
avbrott räknas bort. Om siffrorna i tabellen ovan räknas om till procent av nyantagna, kan 
man generellt se att kvinnorna har något bättre poängproduktion än männen, även om 
det finns enskilda kullar där kvinnorna presterat sämre. Kvinnorna åker också i mindre 
utsträckning än männen till utlandet för studier. Enligt programutvärderingen F i fokus 
(www.fsek.lth.se/srf/f_i_fokus.php) lägger de kvinnliga studenterna i genomsnitt ner 25 % 
mer arbete per poäng än de manliga. 
Omkring 40 % av de nyantagna har uppnått 110 p efter tre års studier, vilket svarar mot 
att ligga i fas med studierna. Ungefär 55-60 % har uppnått minst 80 p efter motsvarande 
tid, vilket kan innefatta en hel del som gör värnplikt eller har tagit ett års studieuppehåll. 
Detta är ganska nära den slutliga examinationsfrekvensen, och visar på att om man bara 
tagit sig genom de första åren någorlunda i takt är det också sannolikt att man kommer att 
ta examen. 
Kvoten examinerade/(antagna fem år tidigare) är 0,59 för perioden 1997-2000. För 
perioden 2001-2004 är kvoten 0,69. Trots denna positiva trend är det problem med 
genomströmningen. I en undersökning (www.UtvärderingarKvalitet/ 
Sjalvvardering05/AvhoppF.pdf) av orsaken till avhopp (se fråga 61) konstaterades att det 
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finns en grupp som avbryter utbildningen efter 20-80 p, vilka också uttrycker missnöje 
med utbildningen och det hårda tempot. Baserat på denna undersökning och aktuella 
erfarenheter kommer UNF att särskilt utreda studenternas arbetsbelastning och kraven vid 
examination terminerna 2 – 5.  

63. I samband med uppropet fyller de nya studenterna i en enkät; Early Alert-enkäten 
(www.lth.se/press_media/content/pdf/lthn04_4.pdf, s. 7), där de bl.a. anger om de 
känner oro inför sina studier, tror sig sakna förkunskaper eller få studiesvårigheter av andra 
skäl. I mån av tid kallas de studenter som kryssat för påståendena ovan till ett samtal med 
SVL så snart som möjligt. För vissa studenter släpper oron redan några veckor in på 
terminen, för andra har oron varit befogad och då utreder SVL tillsammans med 
studenten vad som kan åtgärdas och hur.  
En dag per vecka har SVL en öppen mottagning för studenterna. Här kan en första 
kontakt inledas med studenter som har svårigheter eller känner oro och tveksamhet. Den 
öppna dörren ut till korridoren vid studenternas postfack och uppehållsrum är mycket 
betydelsefull för vägledningen. 
Undervisande lärare kan kontakta SVL då de upplever att någon student har 
studiesvårigheter eller är mycket frånvarande, färdighetstestet i matematik under första 
läsperioden kan vara en första indikator. SVL kallar studenten och försöker finna lösningar 
på studiesituationen. Till sin hjälp har SVL ett nätverk på LTH och LU som kan 
utnyttjas, t.ex. studiekuratorer, som är utbildade socionomer och som arbetar med tyngre 
och svårare problematik. De utgör även LTH: s kontakt med CSN och Försäkringskassan. 
Vid LU finns även Studenthälsan (www3.lu.se/stu/studenthalsan/) med en gedigen 
kompetens inom fysiologi och psykiatri. Handikappenheten vid LU 
(www.lu.se/o.o.i.s/353) hjälper studenter med fysiska och psykiska funktionshinder, till 
exempel tentamensångest eller dyslexi, att få stöd för att kunna genomföra sina studier. 
Under vårterminen görs en utsökning i det studieadministrativa systemet, LADOK, där 
det framkommer hur stor poängproduktion varje student har. De som ligger under 
gränsen för studiemedel kallas till ett samtal med SVL. Ju färre poäng desto tidigare kallas 
studenten. 

64. LU: s utvärderingsenhet har i samarbete med SCB gjort en undersökning av 
civilingenjörer examinerade 1998/99 och 2000/2001. Från denna kan utläsas att 95 % av 
dem som examinerats från Teknisk Fysik var sysselsatta med arbete eller forskarstudier, 
och att de flesta bedömde att deras utbildning var relevant för deras arbete. 

65. För Teknisk Fysik finns förutom industri och näringsliv ytterligare en viktig avnämare, 
nämligen universitet och högskolor. Cirka 1/4 av studenterna fortsätter med 
forskarutbildning, många av dem vid den egna högskolan. I övrigt är det svårt att definiera 
tydliga avnämare, vilket hänger samman med F-utbildningens karaktär av en bred och 
generell civilingenjörsutbildning (Jmf med svaret på fråga 56). 
Många tekniska fysikers första anställning kommer till stånd som ett resultat av ett väl 
utfört examensarbete, ibland direkt förmedlad av den lärare som handlett dem. Bl.a. vid 
dessa företagskontakter ges den enskilde läraren återkoppling på hur den specifika 
avnämaren ser på de utexaminerade. Dessa synpunkter kommuniceras ibland vidare till 
utbildningsnämnden, till exempel vid reguljära kontakter angående institutionernas 
kurser. Någon samlad undersökning görs emellertid inte. 

66. Nej, det finns inga lokala kvantitativa mål förutom examensuppdraget som gäller för hela 
LTH. 
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67. Examensarbetet är ett sista steg i förberedelserna för studenternas framtida 
yrkesverksamhet och kan fungera som bevis på att studenterna har de färdigheter och 
kunskaper som uttrycks i programmålen. I utbildningsplanen finns ett antal kurser som 
tillsammans beskriver de uppställda målen. Utbildningsnämnden med representanter för 
lärare, studenter och näringsliv gör varje år en översyn av utbildningsplanen och viss 
revidering görs. Kursansvariga för de enskilda kurserna har ansvar för att målen nås. 
Kurser och kursplaner utvärderas också bl.a. med CEQ. 
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Teknisk Matematik (Pi) 

Självvärderingen av CI-utbildningen i Teknisk Matematik inleddes i början av nov 2004 
med ett samordningsmöte med LTH:s arbetsgrupp. Utbildningsnämndens ordförande 
(UNO) informerades och det utarbetades en strategi för hur självvärderingsprocessen 
skulle genomföras och arbetet fördelas. Inledningsvis beslöts att samordna processerna 
mellan programmen Teknisk Fysik (F), Teknisk Matematik (Pi) och Teknisk 
Nanovetenskap (N). Dessa program har en gemensam utbildningsnämnd (UNF), delar av 
den administrativa personalen är gemensam och programmens bas återfinns inom samma 
institutioner. 
Till arbetet organiserades en programgrupp för Teknisk Matematik: 

Rune Kullberg Utbildningsnämndens ordförande (UNO) 
Gunnar Sparr Utbildningsledare (UL) 
Annelie Palmqvist Utbildningsplanerare/studievägledare  

Björn Carlin Student 
Martin Larsson Student 
Tore Hägglund Lärare 
Eva Magnusson Lärare 
Nina Reistad LTH: s arbetsgrupp (F, Pi, N) 

 
Gruppen har haft regelbundna möten. Det skriftliga materialet har funnits tillgängligt på 
LTH: s intranät och varit tillgängligt under arbetets gång för berörda 
studentorganisationer, lärare, programledning och LTH: s arbetsgrupp. Ett stort antal 
medarbetare och studenter utöver de som nämns ovan, har framfört synpunkter och 
deltagit i självvärderingen. 

22. Civilingenjörsutbildningen i Teknisk Matematik (Pi) är relativt ny, de första studenterna 
togs in 2002 och ännu har ingen tagit examen.  
Särdrag: Programmets motto är "Matematik som teknologi". Programmet är det enda av 
sitt slag i Sverige. Här står "matematik" för de "matematiska vetenskaperna" i vid mening 
(matematisk statistik, numerisk analys men även delar av t.ex. datalogi, reglerteknik, 
signalbehandling). 
Inom industrin har matematik under lång tid använts via någon teknikvetenskap, men 
idag sker även en direktanvändning såväl för analys och beräkning som för helt nya typer 
av problem. Det är för att möta sådana behov som programmet inrättats. Matematiken 
har därmed flera roller i utbildningen, dels som ett grundläggande ämne och dels som ett 
centralt teknikverktyg. 
Användning av dator är ett naturligt inslag, såväl vid modellbygge som för analys, 
beräkning, simulering och visualisering. Detta yttrar sig i ett större inslag av datavetenskap 
än i andra civilingenjörsprogram, förutom Datateknik (D) och Informations och 
Kommunikationsteknik (C). 
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Uppläggning, särskilda mål och prioriteringar: Enligt utbildningsplanen gäller att: 
"Civilingenjörsutbildning i Teknisk Matematik ska lägga stor vikt vid att förmedla kunskaper 
och färdigheter i såväl matematiska som andra ämnen, för att möjliggöra kvalificerat arbete 
med modellbyggande, matematisk och statistisk analys, simulering, numerisk beräkning och 
visualisering av fenomen från verkligheten. Utbildningen ska ge insikt i betydelsen av 
abstraktion och teoribyggnad". 
Enligt samma källa skall utbildningen ge träning bl.a. i att 
 matematiskt formulera och analysera problem, även sådana som har ett ursprung där 

matematiken inte är synlig, samt att föra tillbaka lösningar och analysresultat till 
ursprungsproblemet, 

 använda det matematiska språket för kommunikation och samverkan med andra, 
såväl tekniker som icke-tekniker, såväl muntligt som i skrift, 

 kritiskt granska tekniska resonemang och med matematiska och statistiska 
angreppssätt kunna avgöra deras hållbarhet, 

 söka information. 
Fokus: Enligt utbildningsplanen gäller att civilingenjörsutbildning i teknisk matematik 
särskilt ska skapa förutsättningar för verksamheter inom: 
 områden där matematik, matematisk modellering och matematisk användning av 

dator och programvara spelar en väsentlig roll, 
 analys och syntes av system vari ingår t.ex. tekniska, biologiska, medicinska, finansiella 

eller administrativa komponenter, 
 utveckling av effektiva matematiska metoder och algoritmer för processer och 

framtagning av produkter, 
 forskning och undervisning med matematisk inriktning. 

Mycket viktigt är att uppnå ett ingenjörsmässigt och teknikvetenskapligt arbetssätt. Även 
om ingenjörsarbete i allmänhet förknippas med teknik, så är ingenjörsmässiga arbetssätt 
viktiga inom mycket vidare fält. Karakteristiskt för utbildningen, med dess tunga inslag av 
matematik, systemteknik och datavetenskap, är att den skapar möjlighet för att med 
matematisk-ingenjörsmässiga angreppssätt, metoder och verktyg angripa problem inom 
ett brett spektrum av industriella och samhälleliga system och processer. Dessa inkluderar 
alltså inte bara tekniska utan även t.ex. biologiska, ekonomiska och medicinska system. 
Detta är ramen inom vilken utbildningen i Teknisk Matematik verkar. 
Studenterna: I den enkät EWS, som nyantagna studenter fyller i första dagen på LTH, har 
Teknisk Matematik varje år utmärkt sig på frågan om främsta anledning till programval, 
där betydligt fler än vid andra program (> 80 %) anger "intresse". Detta påverkar 
naturligtvis arbetsklimatet och det är en utmaning att förvalta och fortsatt stimulera detta 
stora intresse.  
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Vid undersökningen "F i fokus" av utbildningarna i Teknisk Fysik och Matematik 2003 
ställdes frågan om hur matematikintresset förändrats under tiden på LTH 
(www.fsek.lth.se/srf/f_i_fokus.php). Cirka 50 % av Pi-02, som då gick första året, svarade 
"ökat mycket" eller "ökat", ca 20 % svarade "oförändrat" och ca 30 % svarade "minskat 
lite", detta alltså från en mycket hög nivå. Enligt Teknologenkäten som genomfördes 
hösten 2004, var studenterna vid Teknisk Matematik de som hade de mest positiva 
erfarenheterna av sin utbildning. 
Ett outtalat mål för utbildningen är att skapa en attityd hos studenter med intresse och 
talang för matematik att intressera sig för komplexa, verklighetsnära och kanske oklart 
formulerade problem, och att söka utveckla kreativa matematisk-ingenjörsmässiga 
metoder för deras lösning.  
Överväganden vid införandet: Utvecklingen inom flera sektorer av industri och forskning 
går mot en ökad matematisering. Matematik används då ofta i kombination med någon 
annan vetenskap, av tradition ofta fysik, elektroteknik eller mekanik, men numer allt 
oftare t.ex. biologi och ekonomi. Datorn är ett självklart hjälpmedel. Utvecklingen inom 
datateknik har gett upphov till helt nya användningsområden för matematik, som inte går 
via någon annan vetenskap. För att möta detta utgör Teknisk Matematik ett komplement, 
inte en konkurrent, till befintliga program. Programmet vilar på ett antal mycket starka 
forskningsmiljöer vid LTH. 
Detta verifieras av utvecklingen under senare år för matematikinriktningar på olika 
program vid LTH. Dessa har lockat ett stort antal studenter som sedan fått relevanta 
arbeten inom industri och forskning. De har också genererat många examensarbeten i 
samarbete med industrin och har bidragit med grundläggande teknik som lett till 
patentansökningar i ett femtontal företag. Verksamheten har också gett också upphov till 
direkta avknoppningsföretag t.ex. Decuma AB (www.decuma.com), Ludesi AB 
(www.ludesi.com) och Cognimatics AB (www.cognimatics.com).  
Under perioden 2000-2004 har matematik varit det största enskilda examensarbetsämnet 
inom Teknisk Fysik (78 totalt, varav 51 externa). I de matematiska ämnena matematik, 
matematisk statistik och numerisk analys gjordes under samma period 31 % av alla 
examensarbeten inom Teknisk Fysik och 38 % av alla externa. Till detta kommer 
matematiska examensarbeten i andra ämnen. Teknisk Matematik kan ses som en 
vidareutveckling av dessa matematikinriktningar.  
Ett annat skäl för införande av Teknisk Matematik var att berika den pedagogiska 
mångfalden. Medan matematiken nedtonas eller senareläggs inom många program, så går 
Teknisk Matematik motsatt väg, där matematiken kommer tidigt och ges en ökad 
betydelse vid lärandet även av andra ämnen. Tanken var också att programmet skulle vara 
en utvecklingsbas för nya typer av matematikkurser. Så har också skett, där särskilt 
kurserna Matematisk modellering (3 p) och Matematisk kommunikation (3 p) kan 
nämnas. Erfarenheterna därifrån är på väg att komma andra program tillgodo. 
Historik: Tankar om CI-utbildning i Teknisk Matematik vid LTH har funnits sedan 
början av 90-talet. Realiseringen i nuvarande form baseras på en idéskiss från en grupp 
lärare, presenterad för LTH:s ledning år 2000. Förslagsställarna fick i uppdrag att göra en 
fördjupad utredning inom UNF, som tillsatte en utredningsgrupp av lärare, studenter och 
avnämarrepresentanter. Ett omfattande arbete genomfördes, med en referensgrupp för 
obligatoriet och en för varje inriktning. I detta var många institutioner vid LTH och andra 
fakulteter vid LU (NF, Medicin, Samhällsvetenskap) representerade, liksom industri. Så 
gott som samtliga utbildningsnämnder besöktes, och ett remissförfarande vidtogs. Detta 
påverkade det slutliga förslag som presenterades för utbildningsberedningen 2001. Under 
hösten 2001 togs beslut av LTH och LU att inrätta programmet från hösten 2002. Ett 
beslut som också fick stöd av studentkåren. För implementeringen på kurs- och 
inriktningsnivå har verkat en mindre planeringsgrupp, vari även tung avnämarindustri 
som Ericsson varit representerad (G. Sparr, 
www.lth.se/genombrottet/konferens/Konferensbidrag.htm). 
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23. Programmets kurser klassificeras i kategorierna a, b eller c. Viktning har skett mot antalet 
helårsstudenter inom programmet på kurser och examensarbeten under år 2005.  
En uppskattning av utfallet för hela programmet ger a 45 %, b 45 % och c 10 %. I 
diagrammet jämförs Teknisk Matematik (Pi) med LTH totalt (LTH), Teknisk Fysik (F), 
och Teknisk Nanovetenskap (N).  

24. Struktur: Programmet innehåller obligatoriska kurser till en omfattning av 108 p, varav 
matematiska ämnen 55 p, tekniska, naturvetenskapliga och ekonomiska ämnen 44 p, 
modellering och kommunikation 9 p. Det finns fyra förberedda inriktningar: Beräkning 
och simulering, Biologisk modellering, Finansiell modellering och Signaler och system. 
Studenterna har också möjlighet att forma individuella inriktningar. Var och en av dessa 
definieras av ca 18 p inriktningsobligatoriska kurser. Återstoden 34 p upp till 180 p utgörs 
av valfria kurser och examensarbete 20 p. Se också figuren under fråga 22. 
Fördjupning, breddning: 
 Inom matematiska ämnen uppnås såväl bredd som djup redan inom obligatoriet. 

Detta förstärks sedan inom inriktningarna. 
 Inom datavetenskap uppnås viss bredd inom obligatoriet. 
 Bredd inom grundläggande tekniska, naturvetenskapliga och ekonomiska ämnen (från 

tre fakulteter) uppnås inom obligatoriet.  
 Bredd och djup inom systemområdet uppnås inom obligatoriet genom kombination 

av teknikvetenskapliga och matematiska ämnen . 
 Inriktningskurser breddar teknikplattformen inom respektive inriktning. 

Kombinationen matematik-teknikämnen skapar sedan matematisk-ingenjörsmässigt 
djup och d: o designfärdigheter. 

 Ytterligare fördjupning sker genom valfria kurser, valda med hänsyn till inriktning. 
Dessa kan vara matematiska eller från teknikämnen.  

Studentens valmöjligheter: Studenten väljer själv inriktning där det förutom de fyra 
förberedda även finns möjlighet att skapa en individuell sådan. I anslutning till 
inriktningen väljs lämpliga valfria kurser, från teknikområdet eller matematiska ämnen. 
Studenten har även möjlighet, och uppmuntras till, att utnyttja det breda kursutbudet 
inom LU. Åtminstone 10 p får medräknas i examen. Studenten har också möjlighet att 
läsa någon av de LTH-gemensamma avslutningarna Industriell Ekonomi 
(www.i.lth.se/inek/) och Technology Management (tm.fek.lu.se), i samverkan med 
Ekonomihögskolan. För studenterna vid LTH medför detta en utökning till 200 p. 
Den första studentkullen är just i färd med att välja inriktning, och det verkar som om val 
sker i ungefärliga proportionerna 1:1:1:2 mellan de fyra ovan uppräknade. Även 
utformning av individuell inriktning är aktuell i något fall. 

25. Programmet är så nytt att det fortfarande präglas av det ursprungliga planeringsarbetet, 
som tog hänsyn till aspekterna i frågan. Det har ännu inte funnits behov av någon 
mekanism för säkring av hela programmet. En sådan kommer att tas fram när hela 
programmet färdigimplementerats och de första studenterna tagit examen.  
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För den pågående implementeringsfasen sker säkring genom UNF: s successiva beslut, ett 
år i taget. Intentionerna i detta arbete är att ett sammanhållet integrerat ingenjörsprogram 
realiseras genom att:  
 den stomplan som följs har utformats under medverkan av ett brett fält av 

kompetenser, även från industri, i referens- och planeringsgrupper, 
 många av dagens lärare medverkade i planeringen och är väl förtrogna med konceptet, 
 programmet är uppbyggt av tydliga kurskedjor, exempelvis matematik-system-

kurskedjorna i årskurs 2, 
 innehållsmässigt utnyttjas matematikens roll som kunskaps- och strukturbärare, även i 

andra vetenskaper, 
 det finns projektkurser med projekt från flera institutioner (t.ex. Matematisk 

modellering FK (3 p) och Kontinuerliga system (5 p), 
 var och en av inriktningarna byggs upp av en kursfamilj där kurserna är utvalda för att 

uppfylla mål om ett sammanhållet och integrerat ingenjörsprogram, 
 det gentemot studenterna ordnas regelbundna informationsträffar med 

utbildningsledare och studievägledare.  

26. Tabellen nedan baseras på en enkät som riktats direkt till kursansvariga lärare på ca 550 
kurser, med svarsfrekvensen ca 90 %. Informationen är helt oviktad. Vare sig kurserna 
omfattning i poäng, undervisningstid, kontakttid för olika lärarkategorier etc. har vägts in 
i informationen. 

 

Genomsnittligt 
antal 

disputerade 
lärare 

Genomsnittligt 
antal icke 

disputerade 
lärare 

Andel 
disputerade 
lärare på Pi-
programmet 

Andel 
disputerade på 

LTH 

Obligatoriska 
kurser 2,7 2,2 55 % 43 % 

Valfria kurser  1,0 1,0 50 % 51 % 
Oviktat medelvärde  2,0 1,7 54 % 47 % 

De icke disputerade lärarna är till stor del doktorander och studenter som är övningsledare 
och/eller laborationshandledare. Kursansvariga lärare är med få undantag disputerade. 
Mindre valfria kurser drivs i allmänhet med stark anknytning till forskargrupperna, vilket 
förklarar att andelen disputerade lärare är högre för mindre valfria kurser än för större. 
Man noterar att i Teknologenkäten 
(www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/AmnesProgUtv/RappTeknologundersokn.pdf) så 
uppvisar studenter vid Teknisk Matematik en hög uppskattning av sina lärare, såväl ifråga 
om ämneskunskap som pedagogisk förmåga. 

27. Tabellen nedan baseras på en enkät som riktats till kursansvariga lärare på ca 550 kurser, 
med svarsfrekvensen ca 90 %. Informationen är helt oviktad. Vare sig kurserna omfattning i 
poäng, undervisningstid, kontakttid för olika lärarkategorier etc. har vägts in. 

 Antal aktivt 
forskande lärare 

Totalt antal 
lärare på 
kurserna 

Andel forskande 
lärare på Pi 

Andel forskande 
lärare på LTH 

Obligatoriska 
kurser 4,3 4,9 88 % 68 % 

Valfria kurser  1,0 2,0 50 % 78 % 
Oviktat medelvärde 3,0 3,7 81 % 75 % 

Antalet forskande lärare är normalt högre än antalet disputerade lärare, vilket beror på att 
undervisande doktorander alltid forskar aktivt. 

28. Inga lärare från näringslivet medverkar just nu i undervisningen inom Teknisk 
Matematik, däremot finns ett antal lärare som delvis arbetar eller har arbetat inom 
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industri. Utbildningsledaren hör till den senare kategorin. Inom inriktningarna i årskurs 4 
planeras medverkan i flera kurser av representanter för industri eller andra avnämare, t.ex. 
hälsovård. 

29. Uppdelningen av kvinnor och män framgår av tabellen: 
  Årskurs 1   Årskurs 2  Årskurs 3   Årskurs 4   Årskurs 5   Ht 2004 
  K   M   K   M   K   M   K   M   K   M 

Antal 
studenter 8 34 13 32 4 24     

I planeringen av programmet var ambitionen att utbildningen i Teknisk Matematik skulle 
tilltala kvinnliga studenter i större utsträckning än de flesta civilingenjörsprogram, bl.a. på 
grund av inriktningarna biologisk och finansiell modellering.  Antagningssiffrorna har 
dock varit relativt ordinära. Tabellen ovan visar en låg andel kvinnor i årskurs 3. Det är 
känt att tre kvinnliga studenter har studieuppehåll av olika skäl men det står det klart att 
Teknisk Matematik inte lyckats attrahera kvinnliga studenter i förväntad utsträckning. 
UNF kommer att se över informationsmaterialet och söka förtydliga hur utbildningen kan 
leda till yrken som intresserar kvinnor i högre utsträckning. För detta har bildats en 
referensgrupp av kvinnliga studenter för att tillvarata tankar om förbättringar utifrån ett 
kvinnoperspektiv. En konkret åtgärd som redan vidtagits är att öka andelen kvinnliga 
föreläsare vid de s.k. "Pi-aftnarna", se fråga 32. 

30. Antagning till senare del av program handläggs gemensamt vid LTH efter yttrande från 
berörd utbildningsnämnd. Det viktigaste villkoret för antagning till senare del av program 
är att studentens meriter tveklöst räcker för antagning i första årskursen eller att studenten 
har kompenserande studiemeriter från högskola. För dem som gått 
högskoleingenjörsutbildningar innebär detta normalt avlagd högskoleingenjörs-examen. 
Dessutom krävs att studenten inte behöver följa kurser i årskurs 1 i någon större 
omfattning. En individuell studieplan formuleras för de studenter som antas. Det är 
ovanligt, men det förekommer, att sökande inte kan antas på grund av platsbrist. 

31. I Matematikhuset behövs framförallt vissa åtgärder för verksamhetsanpassning. I 
byggnaden finns tre hörsalar, tio seminarierum och två datasalar. Matematikhusets annex 
med universitetsgemensamma sju hörsalar och tre skrivsalar är i behov av förbättring av 
ventilation och inredning. 
Då Teknisk Matematik infördes år 2002 krävdes inga nya investeringar, den befintliga 
infrastrukturen räckte. Studenterna är enligt studierådet nöjda med tillgången på datorer, 
bibliotek, lokaler för social samvaro. De menar också att den geografiska närheten till 
Matematikcentrum är central för programmets identitet. Studenterna har dock ett stort 
behov av ytterligare studieplatser, t.ex. mindre grupprum.  

32. Under sommaren får de blivande studenterna dels en broschyr som innehåller information 
från studenternas organisationer och programledningen om vad som väntar dem – 
akademiskt och socialt - dels ett repetitionshäfte i matematik.  
Direkt efter uppropet introduceras de nya studenterna under en intensiv vecka innan 
ordinarie termin börjar. I ett samarbete mellan programledningen och studenternas egna 
organisationer får de nya studenterna både akademisk och studentikos information och 
introduktion. Inspirationsföreläsningar i matematik, civilingenjörsinformation, 
datorstuga, utbildningsinformation, SVL-information, besök på institutioner, kreativ och 
problemlösande laboration i fysik (en DBT-aktivitet) för 8-grupper med tävlingsmoment, 
s.k. dyk- eller U-båtslabb etc. För Teknisk Matematik finns dessutom en specifik halvdag 
med studenter som berättar om utbildningen, och inspirationsföreläsningar av 
industriföreträdare. Mycket tidigt finns ett inslag där studenterna kort presenterar sig för 
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varandra, något som visat sig vara uppskattat. Under hela läsperiod 1 finns varje vecka ett 
schemalagt pass med information från studievägledare och/eller utbildningsledare. 
F-sektionen och Teknologkåren (TLTH, (www.tlth.lth.se)) erbjuder alla nya studenter att 
delta i ett omfattande program med aktiviteter under sex veckor arrangerade av äldre 
studenter. De studenter som arrangerar aktiviteterna utbildas av TLTH och Studenthälsan 
(www3.lu.se/stu/studenthalsan/) i ledarskapsfrågor, varsam alkoholhantering etc. Även de 
nya studenterna får information kring alkohol med målsättningen att de ska tänka igenom 
och reflektera över sin alkoholkonsumtion.  
Alla nya studenter på Teknisk Fysik, Teknisk Matematik och Teknisk Nanovetenskap 
integreras i grupper om 8-12 personer med 2-4 faddrar (studenter i högre årskurs). 
Faddrarna arbetar med att få sin grupp att fungera som en grupp och utgöra en trygg bas 
för de nya studenterna.   
Vissa av studentorganisationernas aktiviteter sker i samverkan med företag och 
institutioner på LTH, t.ex. en eftermiddag med tävlingar och lekar. Andra exempel på 
aktiviteter är en bussresa, studiekvällar och trerätters sittningar. Samtliga dessa 
arrangemang syftar till att utveckla en trygg social miljö för de nya studenterna. 
Grupperna från introduktionen består normalt långt upp i årskurserna, både socialt och 
studiemässigt. Varje år utvärderar F-sektionen sina aktiviteter för de nya studenterna.  
Under studiekvällarna samlas studenterna gruppvis och arbetar med de kurser som ges 
under läsperiod 1.  För studenterna ordnas dessutom varje termin 2-3 s.k. Pi-aftnar, varav 
en tidigt under hösten. Dessa är upplagda så att det först är tre korta presentationer (ca 
20 min) i föreläsningssal av personer som ger exempel på intressant matematik och dess 
användningar. Dessa presentationer söker ge en bild både av de fortsatta studierna och av 
möjliga framtida arbetsuppgifter för en teknisk matematiker. Genom att följa en serie Pi-
aftnar får man en föreställning om vilka breda möjligheter som utbildningen ger, och kan 
också bättre förstå vad de olika inriktningarna innebär. Pi-aftnarna är välbesökta, ca 1/3 av 
studenterna brukar delta. Ofta medverkar någon industrirepresentant. Efter 
presentationerna ges tillfälle till informell samvaro.  

33. Teknisk Matematik möter i likhet med övriga program problem med bristande och 
varierande förkunskaper, om än i mindre omfattning. Främst gäller detta matematik, men 
även programmering och fysik. För matematikämnet möts detta genom bl.a. följande 
åtgärder:  
 alla övningar i matematik är "räknestuga": studenterna arbetar, enskilt eller i grupp, 

läraren går runt och hjälper till. Detta ger utrymme för undervisning utgående från 
den enskilda individens förkunskaper och behov. Det kan dock vara problem med att 
ge alla studenter tillräcklig uppmärksamhet. 

 den första analyskursen har förstärkt antal övningar (50 %).  
 kurschefen har schemalagd mottagningstid. Alla kan få hjälp den vägen. 
 repetitionsmaterial skickas ut till alla antagna studenter, jämte studieanvisningar, 

diagnostiska prov m.m. Detta material verkar dock inte användas särskilt mycket av 
studenterna. 

 färdighetsprov i matematik i läsvecka 3 (läsperiod 1). Studenterna stimuleras via 
exempel att öva upp den individuella räknefärdigheten.  

Spännvidden i förkunskaper yttrar sig bl.a. i att många uteblir från övningarna, men klarar 
sig ändå, medan för andra studenter så är åtgärderna otillräckliga. 
Inslag av nivågruppering av nybörjarna finns i kursen i Programmeringsteknik (5 p). De 
studenter som har stor vana att programmera erbjuds snabba sammanfattningar av 
kursinnehållet vid separata tillfällen, medan de som så önskar erbjuds en mer 
grundläggande undervisning. 
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34. I tabellen nedan redovisas den i LTH: s Läro- och timplan redovisade schemalagda 
undervisningstiden uttryckt i enheter om 45 minuter inom det obligatoriska blocket de 
första 4 terminerna. I diagrammet jämför vi denna schemalagda tid med den i Läro- och 
timplanen angivna självstudietiden (S).  

Föreläsningar Övningar Laborationer 

Termin Totalt Per 
poäng Totalt Per 

poäng Totalt Per 
poäng 

1 186 9,3 162 8,1 16 0,8 

2 185 9,3 144 7,2 24 1,2 

3 158 7,9 84 4,2 30 1,5 

4 163 8,2 104 5,2 38 1,9 

Medelvärde 173 8,7 124 6,2 27 1,4 
 Notera överensstämmelsen mellan den schemalagda tiden (fråga 34) och den av 

studenterna upplevda schemalagda tiden (fråga 35). 

35. Under hösten 2004 genomförde utvärderingsenheten vid LU en stor enkätundersökning, 
Teknologenkäten, där samtliga studenter vid LTH fick möjlighet att besvara frågor kring 
sin utbildning. Undersökningen visade följande m.a.p. den studietid som studenterna 
själva angav (tabellen anger medelvärden): 

  Timmar/vecka 
  Schemabundet Självstudier Totalt 
Teknisk 

matematik 
23,8 17,6 41,4 

åk 2 25,8 15,6 41,4 

Åk 3 24,4 15,7 40,1 

åk 4 20,5 19,0 39,5 LT
H

, 
m

ed
el

vä
rd

e 

åk 5 14,2 23,5 37,8 

36. Exempel på en obligatorisk kurs där integration av ämneskunskaper och färdigheter utgör 
den bärande idén är Matematisk modellering Fk (3 p) under termin 6. Denna går för 
första gången våren 2005, med Reglerteknik som kursansvarig institution, under 
medverkan av Matematikcentrum. Kommande år kommer fler institutioner att medverka. 
Denna kurs, som är den sista inom obligatoriet, ger en kort sammanfattning av olika 
modelleringsmetodiker, men framförallt arbetar studenterna i grupper om fyra med ett 
större modelleringsprojekt, med utnyttjande av alla de avancerade teoretiska verktyg och 
färdigheter de tillägnat sig inom utbildningen. 
Kursen Algoritmimplementering (3 p), under termin 6 har en liknande målsättning. I 
denna kurs arbetar studenterna med öppna problemställningar där 
programmeringstekniska kunskaper och färdigheter inriktas på att hitta optimala 
implementeringar av praktiska problem, med hänsyn bl.a. till hårdvaruförutsättningar. 
Även andra kurser och kurskedjor inom obligatoriet, har integrerande inslag i form av 
projekt eller inlämningsuppgifter. 
Under termin 6 påbörjas inriktningsstudierna. Inriktningarna definieras av kurspaket som 
är ämnesmässigt komponerade för att ge helhet och integrera ämneskunskaper och 
färdigheter. Realiseringen av detta kommer att påbörjas våren 2005. 

37. Studenterna får sin första kontakt med ett forskande förhållningssätt under första 
terminen, i kursen Matematisk modellering (3 p), där de under mild handledning får 
penetrera ett icke-matematisk vardagsnära problem, formulera relevanta frågor, och föreslå 
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en möjlig lösning. I uppgiften ingår även att göra ett datorprogram. Studenterna arbetar i 
grupper om fyra, och diskuterar svagheter och styrkor hos den valda modellen. 
Under första året i kursen Matematisk kommunikation (3 p) skall studenterna individuellt 
genomföra och argumentera för matematiska utsagor och bevis, och vänja sig att arbeta 
med ett exakt språk. De skall även i grupp bearbeta en mer avancerad text, ofta med 
spännande matematiskt, tekniskt eller historiskt innehåll, och presentera sitt arbete i 
populärvetenskaplig form.  
För en civilingenjör kan kritiskt tänkande innebära många olika saker, och uppträder t.ex. 
i samband med problembeskrivning, begreppsbildning, evaluering, val av metodik och 
resonemang/argumentation. I kursen Matematisk modellering (3 p) under första året 
möter studenten de tre först nämnda aspekterna av kritiskt tänkande, och särskilt i 
Matematisk kommunikation (3 p) de två senare. I övrigt ägnas de första två åren av 
utbildningen till stor del åt att tillägna sig teori och metodkunskap. Två undantag, där 
olika värderingar kommer in, är Samhällsekonomi för tekniker (3 p) och Matematisk 
statistik (6 p). Under detta skede är det alltså snarast förmågan att genomföra och 
förstå/granska logiska resonemang utifrån givna problemformuleringar och 
begreppsbildningar som dominerar. Även här ingår kritiskt tänkande, t.ex. av typ 
"orimligt svar". I omvärldens förväntningar på en teknisk matematiker ingår god förmåga 
att kritiskt kunna skilja ett logiskt korrekt resonemang från ett ologiskt och felaktigt.  
Under årskurs 3 är kursen i Matematisk modellering FK (3 p) utformad så att många 
olika angreppssätt och möjligheter till problemformuleringar lyfts fram. Såväl 
deterministiska modeller (t.ex. mekaniska system) som stokastiska (t.ex. 
mönsterigenkänning) och allmänt formulerade modeller (t.ex. klimatförändringar, 
resurshushållning) förekommer. Genom ett varierat val av projekt där en självständig 
lösning presenteras för en blandad grupp av studenter uppmuntras en reflekterande och 
ifrågasättande attityd genom ett kritiskt studium av olika, alternativa, modeller. Denna 
kurs ges första gången våren 2005. Inom såväl obligatoriska kurser, t.ex. Signaler och 
Kommunikation, årskurs 2, som inriktningskurser, kommer flera aspekter av kritiskt 
tänkande in där matematikens möjligheter och begränsningar värderas. Detsamma gäller 
senare för examensarbetet. 
Enligt Teknologenkäten hösten 2004 tycks studenterna vid Teknisk Matematik i högre 
grad än andra se brister i sin utbildning ifråga om träning i kritiskt tänkande. Vid 
tolkningen av detta bör man beakta att enkäten för Teknisk Matematik bara besvarats av 
studenter från de två första åren. Erfarenheter från andra program visar att mognaden och 
det kritiska förhållningssättet blommar ut i åk 3, då specialiseringen till olika inriktningar 
börjar. Huruvida studenternas syn på kritiskt tänkande ändras då de får en helhetsbild av 
utbildningen är i nuläget okänt, men UNF har denna fråga under uppsikt. En omedelbar 
åtgärd är att från hösten 2005 inom kursen Matematisk modellering (3 p) i åk 1 ge ökad 
tyngd åt inslaget av opponering och kamratgranskning av rapporter. 

38. Skriftlig och muntlig kommunikation tränas tidigt i utbildningen, redan i årskurs 1 i 
kurserna Matematisk modellering (3 p) och Matematisk kommunikation (3 p), samt vid 
en av laborationerna i fysik.  Inom Matematisk modellering (3 p) under första terminen, 
årskurs 1, behandlas modellering och analys av vardagsfenomen, som sedan presenteras i 
skriftliga rapporter och vid muntliga presentationer. Inom Matematisk kommunikation 
(3 p) skall studenten individuellt genomföra och argumentera för matematiska utsagor 
och bevis, och vänja sig att arbeta med ett exakt matematiskt språk. Här sker en mycket 
kritisk återkoppling, med högt ställda krav på precision i uttryckssätt, normalt med 2-3 
individuella återkopplingstillfällen. Inom denna kurs tränas även sammanställning och 
populärvetenskaplig presentation av matematiska texter av relativt avancerat slag 
(www.tekniskmatematik.lth.se/). Inom Matematisk modellering FK (3 p) under årskurs 3 
arbetar studenterna med avancerad modellering, som sedan presenteras i rapportform och 
vid seminarium. I samtliga dessa fall förekommer arbete i grupper om fyra studenter. För 
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två obligatoriska kurser tredje året ingår en muntlig tentamen, med krav på skärpa och 
exakthet i argumentation. 
Ambitionen är att den goda kommunikationsgrund som läggs i årskurs 1 skall utvecklas 
genom hela obligatoriet. I årskurs 3 sker detta i flera kurser, som beskrivits ovan. I årskurs 
2 planeras det ske främst genom inlämningsuppgifter. Detta har inte kunnat göras på 
önskad ambitionsnivå, främst p.g.a. resursskäl. Enligt undersökningen F i Fokus 2003, var 
de studenter vid Teknisk Matematik som började 2002 generellt nöjda med mängden av 
kommunikativa inslag i utbildningen (www.fsek.lth.se/srf/f_i_fokus.php). 

39. Många av de direkta kontakterna med näringsliv och samhälle arrangeras av studenterna 
själva. Varje år anordnas arbetsmarknadsdagar (ARKAD 
(www.tlth.lth.se/utskott/armu/2004/)) med cirka 100 deltagande företag. Via dessa dagar 
får studenterna ofta värdefulla kontakter med företag. F-sektionen (F, Pi och N) 
arrangerar varje termin lunchföredrag där företagsrepresentanter berättar om sitt yrkesliv 
och hur det knyter an till civilingenjörsutbildningen och redan under 
introduktionsveckorna arrangeras flera aktiviteter i samarbete med näringslivet. 
Utöver detta tillkommer Pi-aftnarna (se fråga 32) som är frivilliga men välbesökta, och 
naturligtvis examensarbeten. De höga förväntningarna på just examensarbetena är baserat 
på erfarenheter från matematikinriktningarna främst inom Teknisk Fysik, där mer än 
60 % av examensarbetena i matematiska ämnen utförs i samarbete med företag.  
Redovisningen av projekt inom kursen Matematisk kommunikation (3 p) kommer 
fr.o.m. i år att ske i form av en Workshop, till vilken även företrädare för industri och 
skolor (lärare och elever) inbjuds. I anslutning till denna planeras en halvdag till vilken en 
grupp industriföreträdare inbjuds för att informera sig om den nya och ännu relativt 
okända CI-utbildningen i Teknisk Matematik, samtidigt som studenterna får information 
och kontakt med avnämare, alltså ett ömsesidigt informationsutbyte.    

40. I programmatrisen nedan visas de examinationsformer som används inom det 
obligatoriska blocket och de obligatoriska inrikningskurserna. Den skriftliga 
tentamensformen dominerar, men inom en mycket stor andel av kurserna används flera 
olika examinationsformer. I flera fall sker examinationen integrerat med lärandet 
kontinuerligt genom kursen i form av ”duggor” och inlämningsuppgifter.. 
Teknologenkäten visar att studenterna vid LTH generellt har ett högt förtroende för 
examinationsprocessen vid LTH. CEQ-enkäter visar genomgående en hög uppfattning 
om förståelseinriktad examination. 
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 Endimensionell analys x           
 Linjär algebra x           
 Flerdimensionell analys med vektoranalys x         x  
 Matematisk kommunikation     x x  x x   
 Matematisk modellering  x   x x  x x   
 Programmeringsteknik x   x        
 Fysik x     x x x    
 Mekanik x?           
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Samhällsekonomi för tekniker x           

 Funktionsteori x   x      x  
 Matematisk statistik x         x  
 System och transformer x   x      x  
 Algoritmer och datastrukturer x   x      x  
 Kontinuerliga system x         x  
 Stationära stokastiska processer x         x  
 Reglerteknik x      x     
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Signaler och kommunikation x   x   x   x  

  Andel årskurs 1 och 2 (%) 88 6 0 35 12 18 18 18 12 47  

 Algoritmimplementering x    x     x  
 Matematiska strukturer  x x         
 Matematisk modellering, fk     x x  x x   
 Matematik fk, matristeori  x x x        
 Biologisk översiktskurs x         x  
 Elektromagnetisk fältteori x           
 

Å
rs

ku
rs

 3
 

Numeriska metoder för diff.ekvationer x   x      x  
  Andel årskurs 3 (%) 57 29 29 43 29 14 0 14 14 43  

Finita elementmetoden, fk x   x        
Elektromagnetisk vågutbredning* x??    x       
Molekylär växelverkan och dynamik* x      x     
Simuleringsverktyg      x    x  
Termodynamik och Elektroniska material* x   x   x     
Finita elementmetoden – olinjära system*  x    x       
Kemisk reaktionsteknik, fk*  x          
Teknisk vetenskapliga beräkningar     x x  x    
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Humanfysiologi x      x     
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Andel (%) 75 0 0 0 0 0 50 0 0 25  
Mikroekonomisk teori x           
Empirisk finansiell ekonomi x           
Prissättning av derivattillgångar x         x  

Fi
na

ns
ie

ll 
m

od
el

le
ri

ng

Andel (%) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 33  
Informationsteori x           
Optimal signalbehandling x         x  
Matematik fk, bildanalys x   x      x  
Digital reglering x      x     
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Andel (%) 100 0 0 25 0 0 25 0 0 50  
? Alternativ examination. Inlämningsuppgifter ger godkänt på skriftlig tentamen med lägsta 
betyg 
?? För högre betyg enskild tentamen 
*Alternativobligatorisk kurs. En av kurserna måste ingå i inriktningen 
** Under utveckling 
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41. De betygssystem som används är TH och UG. Betygsstegen för TH är icke godkänd, 
betyg 3, 4 och 5 (bäst). Betygsstegen för UG är underkänd och godkänd. 

42. Vi ser examination även som ett instrument för att nå utbildningsmål, inte bara för att 
mäta hur väl de nåtts. Examinationen utgör en del av lärandeprocessen. Svaren nedan är 
givna enligt detta synsätt och behandlar examination av mål för såväl ämneskunskaper 
som för personliga och professionella kunskaper och färdigheter. 
 Ämnesspecifika kunskaper: Salstentor (de flesta kurser), muntliga tentamina (två 

kurser), inlämningsuppgifter (många kurser i olika ämnen), förberedelseförhör 
laborationer. 

 Ingenjörsmässigt tänkande: Rapportskrivande, muntlig presentation, 
inlämningsuppgifter (många kurser). 

 Systemtänkande, helhetstänkande: Byggs upp successivt inom kurskedjorna. Specifik 
examination förekommer inom modelleringskurserna och genom korsreferenser till 
andra kurser vid skriftlig examination och i inlämningsuppgifter. 

 Kritiskt tänkande: Se svaret på fråga 37. 
 Grupparbete: Rapportskrivande, muntlig presentation (flera kurser). 
 Självständigt arbete: Nya studenter är i allmänhet vana vid självständigt arbete och 

genom utbildningen utvecklas denna förmåga ytterligare. 
 Ansvarstagande: Utbildningens uppläggning förutsätter hänsyn och ansvarstagande för 

andra och sig själv. 
 Kommunikation: Rapportskrivande, muntlig presentation (flera kurser). 

Examensarbeten skrivs i allmänhet på engelska (men med presentation oftast på 
svenska). 

 Informationssökning: Främst examensarbete. 
 Informationsextraktion: Förmåga att extrahera relevant information ur större 

textmassor och hantera densamma. Tränas speciellt i kurser från andra fakulteter 
(biologi, samhällsekonomi). 

 Datorfärdighet, programmering: Laborationer, inlämningsuppgifter, projekt (många 
kurser).  

Speciell uppmärksamhet har ägnats uppfyllande av ett av målen i högskoleförordningen, 
om sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi. Ingen dedicerad kurs för 
detta har utformats, däremot belyses målen inom obligatoriet från två olika perspektiv, 
ekonomiskt och ekologiskt, inom två kurser. I Samhällsekonomi för tekniker (3 p) 
behandlas den ekonomiska politikens roll i samhällets resursallokering. Tillämpningar sker 
framförallt inom den offentliga sektorn (t.ex. utvärdering av hälso- och sjukvårdens och 
utbildningens samhällsekonomiska kostnader och intäkter, investeringskalkyler vid väg- 
och brobyggen, insatser på miljövårdsområdet). Kursen täcker från ett ekonomiskt 
perspektiv in resurshushållning, ekonomi och miljö. I kursen Biologisk översiktskurs (5 p) 
belyses problematiken från andra perspektiv, genom att biologi utgör underbyggnad för 
miljökunskap och miljömedvetande. Ekologiavsnitten har implikationer för 
resurshushållning och miljö och utgör teoretisk grundval för naturvård (med 
frågeställningar som hur mycket fisk och skog som kan skördas och hur många individer 
det måste finnas av en art för att garantera överlevnad). 
Även andra kurser bidrar till måluppfyllelsen, t.ex. matematisk modellering, där 
projektuppgifter med miljöanknytning ingår. 

43. Regelverket för examensarbeten innefattas i en kursplan som är gemensam för samtliga 
examensarbeteskurser vid LTH. Denna kursplan infördes per 1/12 2004 (dnr LTH G49 
1708/04). 
Kursplanen stadgar att ” I examensarbetet skall studenten visa förmåga att tillämpa och 
sammanställa kunskaper och färdigheter förvärvade inom olika centrala och kvalificerade 
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kurser inom det aktuella utbildningsprogrammet”. "Examensarbetet skall vara fördjupande och 
visa att teknologen kan tillämpa vetenskaplig och ingenjörsmässig metodik". Examensarbetet 
skall alltså vara fördjupande och inte breddande, vilket begränsar valet av ämne. I 
utbildningsplanen anges vilka examensarbeteskurser som kan medräknas i respektive 
examen. Detta ger studenterna tydlig information om i vilka ämnen som examensarbetet 
kan fullgöras. Studenter kan göra examensarbete i annat ämne efter särskilt beslut av 
UNF. 
LTH fordrar att studenten skall ha minst 140 p som kan ingå i examen för att få påbörja 
examensarbetet. I praktiken garanterar detta att studenten har kommit en bra bit in i 
fördjupningsutbildningen inom programmet. 
På LTH:s hemsida (www.lth.se/for_student/Examensarbete/) finns bestämmelser om 
examensarbeten och den gemensamma kursplanen. På hemsidan för Teknisk Matematik 
(www.tekniskmatematik.lth.se/programmet/examensarbete/) finns anvisningar och 
praktiska råd till examensarbetare, som tar upp viktiga saker att tänka på innan man 
påbörjar sitt examensarbete, hur man kan planera sitt arbete, var man kan söka efter 
litteratur, hur man kan disponera sin rapport, tips inför oppositionen etc. 

44. LTH tillämpar betygskalan underkänd/godkänd. Ett examensarbete kan godkännas först 
då studenten redovisat sitt arbete i form av en skriftlig rapport, färdigställt en fristående 
sammanfattning, har redovisat arbetet vid ett offentligt seminarium samt har opponerat på 
ett annat examensarbete. Examinatorn godkänner dessa moment. Liksom för andra kurser 
är det institutionen som sätter upp mer detaljerade kriterier. 

45. För varje examensarbete skall finnas både en examinator och en handledare, som inte är 
samma person. Handledaren kan vara ifrån LTH, annan fakultet eller ifrån näringslivet, 
medan examinatorn alltid är ifrån LTH. Examinatorn ansvarar för att godkänna uppgiften 
och studentens förkunskaper, samt för att göra prestationsbedömningen. Handledaren ger 
det praktiska stödet till studenten, och ansvarar för att uppgiften kan genomföras på 20 
veckor. 

46. Det är normalt att studenten och handledaren utarbetar en detaljerad tidplan för 
examensarbetet. Utformningen skiljer sig dock mellan institutionerna. Eftersom betyg ges 
på skalan underkänd/godkänd påverkas inte betyget av genomförandetiden. I princip 
gäller dock att om tiden är så lång att den frågeställning som examensarbetet avser har 
blivit helt inaktuell så kan ett examensarbete underkännas. 

47. Inga examensarbeten har ännu gjorts på Teknisk matematik. 

48. Inga examensarbeten har ännu genomförts på   Teknisk Matematik. 

49. Redan i rekryteringsprocessen pekas på möjligheterna att studera utomlands. Studenterna 
vid Teknisk Matematik har mycket goda möjligheter till detta inom ramen för LTH: s 
och LU: s avtal.  Vid ett par tillfällen varje läsår får studenterna allmän information, dels 
av LU: s International Desk (www.lu.se/o.o.i.s/585) och dels av LTH: s internationella 
kontor (www.lth.se/studera_utomlands). De kan söka utlandsstudier inom ramen för ett 
antal olika utbytesprogram, genom LTH eller LU centralt (LUUP). Examensarbeten kan 
också förläggas utomlands. 
Vid sidan av dessa utbyten kan för Teknisk Matematik speciellt nämnas ECMI, European 
Consortium of Mathematics in Industry (www.ecmi.dk), där LTH utgör en nod. Andra 
noder finns bland tekniska universitet över hela Europa, vilka utformat gemensamma 
riktlinjer som leder till ett s.k. ECMI-diplom efter 5 års studier. Den förste studenten är i 
färd med att utforma slutet av sin utbildning enligt ECMI-mönster. Inom ECMI ordnas 
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2-3 gånger årligen s.k. Modeling weeks, där studenter från de olika noderna kommer 
samman en vecka och arbetar i grupper på ett ganska omfattande industriellt projekt. 
Studenterna inom Teknisk Matematik uppmuntras att delta i detta. Vidare har LTH ett 
dubbelexamensavtal med Diplom Techno-Mathematiker utbildningen i Kaiserslautern.   

50. Inresande studenter läser till största delen kurser ur LTH:s utbud av valfria kurser och 
tillhör i allmänhet inte något särskilt program. De flesta valfria kurser kan ges på engelska 
och detta framgår av kursplanen. Inom Teknisk Matematik finns idag 36 kurser som 
lämpar sig för utbytesstudenter och totalt vid LTH 248. LTH:s policy är att kurser som är 
obligatoriska på civilingenjörsutbildningar ges på svenska. Det förekommer att inresande 
studenter följer kurser på svenska.   
För inresande studenter inom ECMI (se fråga 49) bidrar Teknisk Matematik till 
kursutbud och vetenskaplig breddning. Man kan också förvänta sig inresande studenter 
till Teknisk Matematik enligt dubbelexamensavtalet med Diplom Techno-Mathematiker 
utbildningen i Kaiserslautern. 

51. Teknisk Matematik och matematikinriktningarna vid andra utbildningsprogram vid LTH 
har via nätverket ECMI, European Consortium for Mathematics in Industry, 
(www.ecmi.dk) kontakt med ett antal Europeiska tekniska universitet inom 
industrimatematik. Lärarkontakter sker genom handledarmedverkan i s.k. Modeling 
weeks, ca en gång om året, och vid olika kommittémöten, ca tre gånger årligen. Lärare vid 
programmet verkar som examinator för ECMI-diplom och även som utvärderare av 
ECMI:s utbildningsprogram vid Europeiska noder. Samarbete sker även med universitetet 
i Kaiserslautern inom ett dubbelexamensavtal med LTH.  
Lärare inom Teknisk Matematik har ett etablerat utbyte, ca en gång om året, med 
Tekniska högskolan i Trondheim. Vid denna finns sedan 20 år en utbildning som har 
likheter med utbildningen vid LTH. Detsamma gäller Chalmers. En viktig skillnad är att 
för dessa är matematik en specialiseringsmöjlighet i slutet av studierna, Teknisk 
Matematik däremot är en egen civilingenjörsutbildning.  

52. Nej. 

53. Rektor initierade i slutet av 1990-talet en strategi för kvalitetsarbetet vid LTH. En del av 
detta bestod i att LTH:s ledning gav UNF i uppdrag att skriftligt svara på de 
förväntningar som LTH:s ledning hade. Därefter gavs institutionerna i uppdrag att 
skriftligt svara på ledningens och nämndernas förväntningar i ett dokument kallat ”Mål för 
den goda institutionen – grundutbildningen”. Ett annat inslag i kvalitetsarbetet var att 
yrkeslivets krav och förväntningar på ingenjörsutbildningen vid LTH dokumenterades. 
Ett viktigt resultat var att rollerna och ansvarsområdena för LTH:s ledning, 
utbildningsnämnderna och institutionerna klargjordes. UNF har i sitt kvalitetsarbete 
utgått från den strategi som etablerades i slutet av 1990-talet. 
Förbättringsarbete sker på olika nivåer. Centralt sker kompetensutveckling genom olika 
typer av kurser, t.ex. ledarskapskurser (www.lth.se/PersonalUtveckling/ 
Ledarutbildning/OmLedarutbildning.html) och pedagogiska kurser (www.lth.se/ 
PersonalUtveckling/lararkurser/). På programnivå sker utveckling genom att UNF 
analyserar utbildningen och beslutar om förändringar. En viktig väg att nå förbättringar är 
dialog mellan företrädare för UNF och institutionerna med beaktande av de olika roller 
och ansvar som finns. För uppföljning av kursutvärderingar är metoden väl etablerad. 
För Teknisk Matematik har en decentraliserad organisation med en programnära stab 
bestående av utbildningsledare, utbildningsplanerare och studievägledare visat sig fungera 
bra. Enligt Teknologenkäten gäller detta även ur ett studentperspektiv. 
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Studierådet (SRF) initierar kvalitetsfrågor till både institutionerna och nämnden. På 
institutionsnivå sker ett betydande kvalitetsarbete som resulterar i att kurser och 
kurskedjor utvecklas både innehållsmässigt och pedagogiskt. I detta arbete utnyttjas även 
de erfarenheter som kan nås av att forskare/lärare tidvis arbetar vid andra universitet i 
världen samt av att forskare/lärare från andra universitet tidvis arbetar vid LTH. LTH 
använder en etablerad metod för den del av kvalitetsarbetet som berör kursutvärderingar 
och uppföljning, nämligen CEQ (www.lth.se/ UtvarderingarKvalitet/utvarderingar/), se 
även fråga 54.   

54. Gemensamt LTH: På LTH används två typer av utvärderingar, operativ och rapporterande 
utvärdering. Operativ utvärdering syftar till att förbättra undervisningen och lärandet 
under pågående kurs. Rapporterande utvärdering innefattar en efterhandsbedömning av 
kurser och genomförs veckorna efter kursens slut. Grundtanken med LTH: s metodik för 
kursutvärderingar är att kvalitetssäkra den utvärderande dialogen under och efter varje 
kurs. 
Såväl den operativa utvärderingen som den rapporterande bygger på information om 
studenternas upplevelser och åsikter. För den rapporterande utvärderingen används en 
enhetlig metodik och enkät, Course Experience Questionnaire (CEQ, (www.lth.se/ 
UtvarderingarKvalitet/utvarderingar/)) och ansvaret för genomförandet ligger på 
utbildningsnämnderna. CEQ fokuserar på övergripande faktorer som återkoppling, 
motivation, tydliga mål och krav, arbetsbelastning etc. Enkäten innehåller inga frågor om 
studentens möte med ämnet, förståelse, kursens samspel med andra kurser ifråga om 
innehåll och arbetsbelastning, förkunskapsbehov, kursmaterial, planering etc., vilket 
uppfattas som en svaghet av många lärare (jfr.Sparr-Deppert, 
www.lth.se/genombrottet/konferens/Konferensbidrag.html). Dessa faktorer utvärderas på 
annat sätt av UNF. För den operativa utvärderingen, som är institutionens ansvar, sker 
informationsutbytet på en mängd olika sätt.  
För alla kurser med fler än 30 anmälda genomförs rapporterande kursvärdering med 
CEQ. Enkätsvaren sammanställs centralt och ett kursutvärderingsmöte hålls med lärare, 
studenter och utbildningsledare. Dessa sammanfattar sedan var för sig sina åsikter och 
förslag om förändringar i en skriftlig slutrapport som skapas via webformulär. Denna 
skickas till samtliga kursdeltagare och läggs ut på LTH: s hemsida senast 5 veckor efter 
kursens slut. För mindre kurser finns ett förenklat förfarande men kraven på lärarna att 
skriftligt rapportera hur man reflekterar över sin undervisning är densamma för alla 
LTH: s kurser. 
Pi-specifikt: Inför läsåret 2003/04 ersattes UNF: s tidigare kursutvärderingssystem av det 
LTH-gemensamma CEQ. Under den tid CEQ har använts har det förts en intensiv 
diskussion om frågorna i enkäten och om sammanställningen av frågorna.  
Inom Teknisk Matematik tas studenternas synpunkter dessutom tillvara genom 
regelbundna möten, ca tre per läsperiod, där UNO, UL, UPL, SVL och 
studentrepresentanterna i UNF diskuterar aktuella frågor, däribland specifik uppföljning 
av kursutvärderingar. Studentrepresentanter deltar även i möten där UNO, UL, UPL och 
företrädare för enskilda institutioner diskuterar utfallet av kursutvärderingar och utfallet av 
examinationen för hela läsåret. 
Ett viktigt stöd för den operativa utvärderingen av obligatoriska kurser är läsperiodsmöten. 
Dessa hålls årskursvis ca tre veckor in i läsperioden. I dessa möten deltar kursansvariga för 
berörda kurser, en studentrepresentant för varje kurs, ytterligare några representanter för 
studierådet, utbildningsledare samt studievägledare. Läsperiodmötena har visat sig vara en 
effektiv mötesplats för att generera förbättringar och samordning. 
UNF får en sammanställning av samtliga CEQ-slutrapporter inom programmet. För de 
flesta kurser anser UNF att det som framkommit ger underlag för ansvarig institution att 
planera nästa års genomförande. För kurser som inte fungerat tillfredsställande 
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formaliseras uppföljningen genom att UNO utser en arbetsgrupp där 
institutionsrepresentanter och studenter ingår. Det förekommer att berörd 
institutionsstudierektor därefter på ett UNF-sammanträde redovisat planerade 
kursförändringar. 
Inom institutionerna förekommer - med olika ambitionsnivå – intern uppföljning av 
kursutvärderingar. Det finns exempel på institutioner där kursutvärderingar diskuteras på 
lärarmöten samt redovisas på institutionsstyrelsemöten. Några institutioner byter 
kursansvarig regelbundet, t.ex. med en period på tre år för att det ska finnas flera lärare 
som har genuin kunskap om kursen, innehållsmässigt och pedagogiskt. 

55. Under pågående kurs kommer anställdas aktuella erfarenheter främst fram vid 
läsperiodskonferenser och möten i samband med utvärderingar. En hel del kommer också 
fram vid UL: s ganska omfattande kontakter med medverkande lärare. 
UNF samlar, främst via UL, in lärarnas erfarenheter vid utvärderingsmöten, lärarmöten, 
genom lärarrepresentation i UNF och genom spontan dialog med lärare. 
Studievägledares och utbildningsplanerares erfarenheter tas tillvara bl.a. genom att det i 
stort sett varje vecka under läsåret hålls ett möte mellan UNO, UL, SVL och UP. 
Institutionerna har en öppen och informell dialog med UNF: s ordförande, som gör 
regelbundna institutionsbesök och hämtar synpunkter från prefekter, studierektorer och 
kursansvariga lärare. 
Inom varje institution sker naturligtvis erfarenhetsutbyte mellan de anställda, dels i form 
av regelbundna veckomöten eller diskussioner inom lärarlag, men även i form av 
temadagar. Det är vanligt att institutionerna lägger fram förslag till förändringar av 
utbildningen till UNF. 

56. I UNF finns näringslivsrepresentanter som ger synpunkter och deltar i berednings- och 
beslutsprocessen. Följande aktiviteter genererar avnämarsynpunkter: 

1) Ett stort antal examensarbeten är industrianknutna. 
2) Arbetsmarknadsdagar. 
3) Gästforskare från industrin och lärare som under en tid varit verksamma i industrin 

ger upphov till nya kurser som söker möta näringslivets behov. 
4) Alumniverksamheten. Denna måste dock utnyttjas bättre. 

57. Civilingenjörsutbildningen i Teknisk Matematik är så ny att det ännu inte har varit 
aktuellt med någon utvärdering. Det nu 20-åriga programmet i Industrimatematik i 
Trondheim har nyligen utvärderats och ett utbyte av erfarenheter har skett. 

58. Programmet i Teknisk Matematik har kunnat genomföras med rimliga ekonomiska 
insatser genom samutnyttjande av många kurser med andra program. För vissa sådana 
kurser har en speciell avslutande påbyggnad i form av ett projektarbete på 2-3 poäng 
speciellt för Teknisk Matematik införts.  
Viktiga exempel på utvecklingsinsatser inom programmet, såväl pedagogiska som 
innehållsmässiga, är två kurser i årskurs 1, Matematisk modellering (3 p) och Matematisk 
kommunikation (3 p). Förutom de innehållsmässiga och kommunikativa aspekterna, som 
berörts i tidigare frågor, är dessa kurser särskilt viktiga för programmet genom att de 
kommer tidigt och är identitetsskapande. 
Andra exempel på innehållsmässiga utvecklingsinsatser är kurserna Matematisk 
modellering Fk (3 p) och Algoritmimplementering (3 p) i årskurs 3.  
Två breddskapande kurser från andra fakulteter än LTH är Biologisk översiktskurs (5 p) 
och Samhällsekonomi för tekniker (3 p). Den förstnämnda lyfter särskilt fram 
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beräkningsbara aspekter inom biologi, och utgör en ny typ av kurs som har potential att 
attrahera även studenter utanför programmet. Samhällsekonomikursen är under 
omarbetning, men lyder under en liknande målsättning. Även inom inriktningarna finns 
kurser som strukturellt kan förväntas bidra till LTH:s kursutbud genom att de kommer 
att samla matematikinriktade studenter från många program, t.ex. de 
inriktningsobligatoriska Simuleringsverktyg, Teknisk vetenskapliga beräkningar, 
Humanfysiologi. 

59. Den volymmässigt största delen av det pedagogiska utvecklingsarbetet sker genom 
enskilda eller samordnade initiativ av engagerade lärare inom verksamheten. Teknisk 
Matematik tillblivelse, planering och implementering, såväl pedagogiskt som 
ämnesmässigt, har skett den vägen. Teknologenkäten visar att studenterna vid Teknisk 
Matematik genomgående har en mycket hög uppfattning om sina lärares pedagogiska 
förmåga och kunskaper.  
I lärosätesdelen svaras på frågan om hur LTH säkrar lärarnas pedagogiska utveckling. 
Teknisk Matematik drar givetvis nytta av den LTH-gemensamma satsningen, bl.a. genom 
att lärare inom programmet deltar i pedagogiska kurser.  
UNF har följande pedagogiska grundsyn: ”Det finns ingen pedagogisk metod som i alla 
situationer är den mest överlägsna. Inom ett utbildningsprogram ska det finnas variation både 
i undervisnings- och i examinationsformer. Detta ställer stora krav på tydlighet så att 
studenterna är väl förtrogna med vad som gäller. Det är önskvärt att det finns en ömsesidig 
respekt så att både lärare och teknologer accepterar att en viss metod används i en kurs fastän 
man själv är framgångsrik med en annan metod.”  
Syftet med pedagogisk (vidare)utbildning är enligt UNF: ”Lärarna ska få ett mer 
reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande. Lärarna ska få ökad kunskap om 
olika undervisnings- och examinationsformer så att de kan använda dessa och motivera varför 
de används. Särskilt ska undervisnings- och examinationsformer som befrämjar dialogen 
lärare-studenter och studenter-studenter uppmärksammas.” 
Ett syfte med dialogen mellan företrädare för UNF samt företrädare för institutionerna är 
att stimulera den pedagogiska diskussionen och det pedagogiska utvecklingsarbetet inom 
institutionerna. Ett konkret exempel på vad som kan komma ut ur dialogen är att UNO 
meddelar institutionens företrädare: ”Utvärdering visar att den form ni använt för 
examinationen inte fungerar tillräckligt bra. Nämnden önskar inför nästa kursplanebeslut ha 
in förslag på en annan examinationsform”. 
Det finns flera sätt att beskriva lärarkompetens, t.ex. genom att dela upp kompetensen i 
fem delar: 

1) Ämneskompetens 
2) Pedagogisk kunskap och reflektionsförmåga 
3) Klarsyn om hur studenter lär sig ämnet (delvis kopplad till 2) 
4) Kommunikativ skicklighet 
5) Förmåga att leda, planera och strukturera. 

En slutsats av kursutvärderingar och övriga studentenkäter är att det i många kurser finns 
anledning att sätta plus för allt som står under 1-5 ovan. Vidare upplevs det nästan aldrig 
att det är brister i ämneskompetensen. För ett fåtal kurser är det helt uppenbart att 
utvärderingar pekar på brister som berör punkterna 3 och 4. Åtgärder för att råda bot på 
dessa brister kommer att prioriteras i det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet. 
UNF har gett riktat ekonomiskt stöd innefattande pedagogiskt utvecklingsarbete till bl.a. 
Matematisk modellering (3 p) och Matematisk kommunikation (3 p).  
Specifikt för Teknisk Matematik är att lärandet av matematiken i högre grad än andra 
program är intresse- och innehållsdrivet. En viktig del av det pedagogiska 
utvecklingsarbetet är framtagande av goda läromedel. Medan matematiken inom Teknisk 
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Matematik inte behöver motiveras är detta ibland nödvändigt för andra ämnen inom 
utbildningen, och i några fall har särskilda motivationsskapande åtgärder vidtagits. 

60. Antal helårsstudenter, helårsprestationer och examina enligt årsredovisningen: 

År HSTD/HSTK per 
kalenderår 

HPRK per 
kalenderår Totalt antal examina 

   M K 
2002 19 13   
2003 55 43   
2004 104 76   

61. Civilingenjörsutbildningen i Teknisk Matematik är ung och underlaget är ännu för litet 
för att ge ett vederhäftigt svar. Erfarenheter från Teknisk Fysik och intryck från Teknisk 
Matematik, pekar på att tidiga uppehåll, dvs. termin 2 och 3, ofta beror på att studenten 
önskar fundera över om valet av program var rätt. 

62. Civilingenjörsutbildningen i Teknisk Matematik är så ny att frågan ännu inte varit aktuell. 

63. I samband med uppropet fyller de nyantagna studenterna i en enkät; Early Alert-enkäten 
(www.lth.se/press_media/content/pdf/lthn04_4.pdf, s. 7), där de bl.a. anger om de 
känner oro inför sina studier, tror sig sakna förkunskaper eller få studiesvårigheter av andra 
skäl. De studenter som kryssat för påståendena ovan erbjuds ett samtal med SVL. Det 
visar sig att för vissa studenter har oron släppt några veckor in på terminen medan för 
andra oron varit befogad. I så fall SVL tillsammans med studenten vad som kan åtgärdas 
och hur.  
En dag per vecka har SVL en öppen mottagning för studenterna. Här kan en första 
kontakt inledas med studenter som har svårigheter eller känner oro och tveksamhet.  
Undervisande lärare kan kontakta SVL då de märker att någon student har 
studiesvårigheter eller är mycket frånvarande. SVL erbjuder studenten ett samtal och söker 
finna lösningar på studiesituationen. Till sin hjälp har SVL ett nätverk på LTH och LU, 
t.ex. studiekuratorer, som är utbildade socionomer. De utgör även LTH: s kontakt med 
CSN och Försäkringskassan. Vid LU finns även Studenthälsan 
(www3.lu.se/stu/studenthalsan/) med en gedigen kompetens. Handikappenheten vid LU 
(www.lu.se/o.o.i.s/353)) hjälper studenter med fysiska och psykiska funktionshinder, till 
exempel tentamensångest eller dyslexi. 
Under vårterminen görs en sökning i det studieadministrativa systemet, LADOK, där det 
framkommer hur stor poängproduktion varje student har. De som ligger under gränsen 
för studiemedel erbjuds ett samtal med SVL. För mindre program, som Teknisk 
Matematik, finns större möjligheter att tidigt fånga upp studenter med svårigheter.  

64. Civilingenjörsutbildningen i Teknisk Matematik är så ny att frågan ännu inte varit aktuell. 
Intentionen är att genomföra uppföljning enligt de rutiner som finns, på samma sätt som 
närliggande program och enligt LTH:s policy.  

65. Civilingenjörsutbildningen i Teknisk Matematik är så ny att frågan ännu inte varit aktuell. 
Intentionen är att genomföra uppföljning enligt de rutiner som finns, på samma sätt som 
närliggande program och enligt LTH:s policy. Fram till dess att de första examineras från 
programmet kommer pro-aktiva insatser att genomföras för att göra programmet känt 
bland avnämare. Ett första arrangemang av detta slag äger rum i maj 2005 i samband med 
en workshop med projektredovisningarna i Matematisk kommunikation, jfr fråga 39. 
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66. Nej, det finns inga lokala kvantitativa mål förutom examensuppdraget som gäller för hela 
LTH. 

67. Civilingenjörsutbildningen i Teknisk Matematik är så ny att frågan ännu inte varit aktuell 
i hela sin vidd. De första studenterna kommer våren 2005 att ha genomgått hela den 
obligatoriska delen av utbildningen, och i samband med detta kommer en övergripande 
utvärdering av denna del att genomföras, i samarbete med Genombrottet. De första 
studenterna skall just påbörja inriktningarna. Vid utformningen och planeringen av dessa 
har UNF utgått från programmålen och till hjälp sökt utnyttja ett brett fält av expertis 
från näringsliv, LTH och LU. 
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Teknisk Nanovetenskap (N) 

Självvärderingen av CI-utbildningen i Teknisk Nanovetenskap inleddes i början av nov 
2004 med ett samordningsmöte med LTH:s arbetsgrupp. Utbildningsnämndens 
ordförande (UNO) informerades och det utarbetades en strategi för hur 
självvärderingsprocessen skulle genomföras och arbetet fördelas. Inledningsvis beslöts att 
samordna processerna mellan programmen Teknisk Fysik (F), Teknisk Matematik (Pi) 
och Teknisk Nanovetenskap (N). Dessa program har en gemensam utbildningsnämnd 
(UNF), delar av den administrativa personalen är gemensam och programmens bas 
återfinns inom samma institutioner. 
Till arbetet organiserades en programgrupp för Teknisk Nanovetenskap: 

Rune Kullberg Utbildningsnämndens ordförande (UNO) 
Knut Deppert Utbildningsledare (UL) 
Ulrika Svensson Utbildningsplanerare (UP) 
Maria Sörensson Studievägledare (SVL) 
Andreas Cederved Student (SRF/N) 
Lars-Erik Wernersson Lärare 
Ingrid Svensson Lärare 
Nina Reistad LTH: s arbetsgrupp (F, Pi, N) 

 
Gruppen har haft regelbundna möten. Det skriftliga materialet har funnits tillgängligt på 
LTH: s intranät och varit tillgängligt under arbetets gång för berörda 
studentorganisationer, lärare, programledning och LTH: s arbetsgrupp. Ett stort antal 
medarbetare och studenter utöver de som nämns ovan, har framfört synpunkter och 
deltagit i självvärderingen. 

22. Civilingenjörsutbildningen Teknisk Nanovetenskap startade hösten 2003. Utbildningen 
är inriktad mot nanovetenskap och nanoteknik och spänner över olika discipliner, från 
medicin över kemi och fysik till kvantelektronik. Redan från årskurs 1 är programmet 
utpräglat tvärvetenskapligt och forskningsnära. Målsättningen är att utbilda civilingenjörer 
som med tvärvetenskapliga metoder kan utveckla nya och existerande produkter och 
ingenjörsverktyg med hjälp av nanoteknik. 
CI-utbildningen i Teknisk Nanovetenskap sätter LTH i en internationell tätposition 
inom ett för framtiden viktigt tekniskt område där bristen på högutbildad personal 
riskerar att bli en flaskhals som hindrar eller begränsar utvecklingen. Utbildningen ligger 
även i linje med förväntningar från forskningsfinansierande organ rörande behov av 
utbildning inom fältet nanovetenskap och nanoteknik. 
Teknisk Nanovetenskap är en civilingenjörsutbildning, med nära kopplingar till de 
naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna vid Lunds universitet. Utöver kunskaper 
och färdigheter ska studenten under utbildningen utveckla förmågan att göra självständiga 
och kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt att 
följa kunskapsutvecklingen inom fältet.  
Utbildningen består av två block - ett obligatorium om 110 p och en av studenten vald 
inriktning om 70 p. Det finns fyra inriktningar inom vilka ett examensarbete om 20 
poäng är en integrerad del. Studenten får således dels en grundläggande bred utbildning i 
alla ämnen relaterade till nanovetenskap och nanoteknik, dels en fördjupad utbildning 
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inom respektive inriktning. Organisationen av obligatorie- och inriktningsblocken innebär 
att utbildningen är förberedd för de nya krav på utbildningsstrukturer som följer av den 
s.k. Bolognamodellen, dvs. en uppdelning av utbildningar i en Bachelors- och en 
Mastersdel. 
De fyra schemamässigt och temamässigt sammanhållna kompetensinriktningarna är: 
Nanobiomedicin, Nanomaterial, Nanoelektronik och Nanofysik. Studenten har också 
möjlighet att efter godkännande av utbildningsnämnden följa en individuell inriktning, 
konstruerad i samråd med utbildningsledaren och ansvariga lärare. Inriktningens profil 
kan antingen vara brett orienterad eller utpräglat djup. För alla inriktningar finns ett stort 
utbud av etablerade kurser inom de naturvetenskapliga, medicinska och tekniska 
fakulteterna. 
Näringslivet finner det attraktivt att programmet genererar universitetsutbildade individer 
som både är civilingenjörer och har en tvärvetenskaplig inriktning som inkluderar 
livsvetenskaper. Det har alltid varit ett problem med "språket" när det gäller 
tvärvetenskapliga områden och därför är utbildningen upplagd så att de blivande 
civilingenjörerna oavsett inriktning kommer att "förstå" varandra. Att utbildningen har en 
mer grundvetenskaplig och naturvetenskaplig karaktär jämfört med andra LTH-
utbildningar reflekterar att nanovetenskap och kvantfysik kommer att bli centrala 
ingenjörsverktyg som kompletterar de makroskopiska arbetsverktygen. 
Utbildningsprogrammet Teknisk Nanovetenskap startades hösten 2003 efter noggranna 
överväganden och ett rigoröst utredningsarbete. Behovet av en utbildning inom 
nanovetenskap och nanoteknik hade framförts från olika håll i världen. National Science 
Foundation i USA uppskattade år 2002 behovet av utbildade personer i ämnet till c:a 2 
miljoner om 10-15 år (Roco, M.C., J. Nanoparticle Res. 4 (2002) 271.). Hösten 2002 
startade även de första utbildningsprogrammen i nanovetenskap och nanoteknik vid 
Köpenhamns universitet, Danmarks tekniske universitet och vid Universität Basel. På 
andra håll etablerades mastersavslutningar, t.ex. vid Chalmers tekniska högskola och vid 
ett flertal universitet i USA. 
Sveriges största center för nanovetenskap och nanoteknik är Nanometerkonsortiet 
(nano.lth.se) vid Lunds universitet. Under mer än 15 år har ett framgångsrikt 
forskningscentrum byggts upp inom området. Konsortiet utnämndes i februari 2005 av 
Vetenskapsrådet till en av de 10 ledande grundforskningsmiljöerna i Sverige. Konsortiet 
har ett väl utvecklat internationellt industrinätverk. Genom den starka forskningen och 
industrikopplingen har det länge framkommit ett tydligt behov av utbildade nanoforskare 
även i Sverige.  
Utbildningsberedningen vid LTH beslöt i juni 2002 att utbildningsnämnden för Teknisk 
Fysik och Teknisk Matematik (UNF) skulle bli ansvarig för programmet. UNF tillsatte en 
arbets- och en referensgrupp, där även representanter från näringslivet ingick. Ett 
detaljerat förslag lämnades in i september 2002. Förslaget gick på remiss till alla 
institutioner inom LTH samt till alla berörda institutioner och ledningar inom övriga 
medverkande fakulteter. Alla intresserade bjöds in till ett offentligt seminarium där 
förslaget presenterades och diskuterades. Efter omarbetning av förslaget tog LTHs styrelse 
ett slutgiltigt beslut i oktober 2002.  
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En central målsättning med arbets- och referensgruppernas arbete var att skapa ett 
sammanhållet program uppbyggt av kurser med hög vetenskaplig, pedagogisk och 
didaktisk kvalitet. Eftersom utbildningen spänner över skilda vetenskaps- och 
teknikområden, har nya kurser utvecklats. Flera av de nya kurserna är öppna även för 
studenter från andra utbildningsprogram vid LTH. Några kurser riktar sig enbart till 
studenter vid Teknisk Nanovetenskap. År 2002 genomförde UNF en reformering av 
civilingenjörsutbildningen i Teknisk Fysik och samtidigt startade ett nytt 
civilingenjörsprogram Teknisk Matematik. I utvecklingen av Teknisk Nanovetenskap 
kunde erfarenheter liksom nya kurser och koncept från detta arbete utnyttjas. Cirka 
hälften av de obligatoriska kurserna inom Teknisk Nanovetenskap är etablerade kurser, 
vilket innebär att de ekonomiska resurserna har kunnat användas strategiskt i utvecklingen 
av programmet. 

23. För varje program vid LTH har kurserna klassificerats som tillhörande antingen kategori 
a, b eller c. Viktning har skett mot antalet helårsstudenter inom programmet på kurser 
och examensarbeten för år 2005.  
En uppskattning av utfallet för hela Teknisk Nanovetenskap ger a 47 %, b 39 % och c 
14 %. I diagrammet jämförs Teknisk Nanovetenskap (N) med LTH totalt (LTH), 
Teknisk Matematik (Pi) och Teknisk Fysik (F).  
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Notera att ingenjörsverktyg ingår naturligt även i kurser som faller inom kategorin a, dvs. 
naturvetenskapliga ämnen. T.ex. innehåller kursen Kvantfenomen och nanoteknologi c:a 
3 poäng kvantmekanik och c:a 2 poäng nanoingenjörsfärdigheter. 

24. Civilingenjörsutbildningen Teknisk Nanovetenskap är inriktad mot nanovetenskap och 
nanoteknik och spänner över olika discipliner, från medicin över kemi och fysik till 
kvantelektronik. Redan från årskurs 1 är programmet utpräglat tvärvetenskapligt och 
forskningsnära. Målsättningen är att utbilda civilingenjörer som med tvärvetenskapliga 
metoder kan utveckla nya och existerande produkter och ingenjörsverktyg med hjälp av 
nanoteknik. 
Med början under det tredje året ska studenten genom inriktnings- och valfria kurser 
profilera sin utbildning mot en yrkesroll inom en av fyra alternativ-obligatoriska 
kompetensinriktningar: Nanobiomedicin, Nanomaterial, Nanoelektronik och Nanofysik. 
Studenten har också möjlighet att i samråd med utbildningsledaren och ansvariga lärare 
och efter godkännande av UNF välja en individuell inriktning. Inriktningens profil kan 
antingen vara brett orienterad eller utpräglat djup. Forskningsbredden vid LU innebär att 
det finns stora möjligheter till såväl fördjupning som breddning i senare delen av 
utbildningen, genom utnyttjandet av valfriheten och examensarbete. För alla inriktningar 
finns ett stort utbud av etablerade kurser inom de naturvetenskapliga, medicinska och 
tekniska fakulteterna. 
De obligatoriska kurserna omfattar 110 p, de valfria 50 p, varav 30 p ska väljas inom 
inriktningen. För inriktningarna finns "kurskorgar" omfattande c:a 60 p, av vilka de första 
10 p är obligatoriska inom inriktningen. Till detta kommer ett examensarbete om 20 p. 
20 p är helt valfria kurser som studenten kan välja inom hela LTH-utbudet eller inom 
andra fakulteter (som mest 10 p utanför LTH).  
Redan i obligatoriet kommer studenterna naturligt i kontakt med flera institutioner vid tre 
olika fakulteter vid Lunds universitet. Studenten har möjlighet att utveckla en stor 
flexibilitet, skaffa sig en omfattande kontaktyta, konfronteras med olika vetenskaps- och 
studiekulturer samt vidga olika angreppssätt och perspektiv.  
UNF planerar att ge studenterna inom Teknisk Nanovetenskap möjlighet att läsa någon 
av de LTH-gemensamma avslutningarna Industriell Ekonomi (INEK, 
(www.i.lth.se/inek/)) och Technology Management (TM, (tm.fek.lu.se)). TM-
avslutningen bedrivs i samverkan med Ekonomihögskolan (EHL) vid Lunds universitet. I 
TM deltar också studenter från ekonomprogrammen vid EHL. Förutom 
ledarskapsutveckling tränas ekonomi- och civilingenjörsstudenterna i att förstå varandras 
tänkesätt och språk. För studenterna inom Teknisk Nanovetenskap medför utbildningen 
en utökning till 200 p. Normalt finns det 2 sökande till varje utbildningsplats vid TM. 
Varje år antas 20 studenter från LTH och lika många ekonomer. LTH-studenterna kan 
inte söka både utlandsutbyte och TM eftersom de som planerar att studera utomlands inte 
antas till TM.  

25. Civilingenjörsutbildningen i Teknisk Nanovetenskap befinner sig i en implementeringsfas 
och präglas därför av det ursprungliga planeringsarbetet. Intentionerna i detta arbete är 
naturligtvis att utbildningen ska vara ett sammanhållet och integrerat ingenjörsprogram. 
Detta realiseras genom: 
 utformningen av obligatoriet och inriktningarna (bl.a. genomtänkta kurskedjor, 

koppling mellan ämnen). 
 att utbildningen utformas under medverkan av många kompetenser, inte minst från 

industrin. 
 att UNF regelbundet gör en översyn av programmet och att programmet 

kontinuerligt följs upp och utvecklas. 
 att UNF säkerställer dialogen mellan programledningen, lärarna och studenterna. 

Borttaget: [

Borttaget: ]

Borttaget: [

Borttaget: ]



  LTH, Teknisk Nanovetenskap 

  105 

 att utbildningsledaren säkerställer ett fungerande nätverk, där alla lärare blir 
kontinuerligt informerade om programmet och kan utbyta erfarenheter och undvika 
problem. 

 att lärarkollegiet träffas regelbundet och att lärarna medverkar i planeringen, utvecklar 
samarbeten och är väl förtrogna med programmets övergripande mål. 

 att studierådet aktivt medverkar i kvalitetsarbetet. 
 att det finns projektkurser med stort vikt på ingenjörsmässiga frågeställningar. 
 att ingenjörskompetens ingår i examinationen. 

Studierådet för Teknisk Nanovetenskap anser att utbildningen hittills har levt upp till 
ställda förväntningar när det gäller en röd tråd i programmet. Specialanpassade kurser 
hjälper särskilt till att binda ihop traditionella vetenskapsområden. Studierådet anser att en 
god kombination av existerande kurser och nya kurser har uppnåtts. De kursansvariga på 
programmet är insatta i vad som tidigare undervisats och kan på så sätt säkerställa en 
balanserad övergång till nya kurser och ämnen. 

26. Tabellen nedan baseras på en enkät som riktats direkt till kursansvariga lärare på ca 550 
kurser vid LTH, med svarsfrekvensen ca 90 %. Eftersom Teknisk Nanovetenskap är en ny 
utbildning ingår endast 7 kurser inom programmets obligatoriska block i underlaget. 
Informationen är helt oviktad. Vare sig kursernas omfattning i poäng, undervisningstid, 
kontakttid för olika lärarkategorier etc. har vägts in i informationen. 

 

Genomsnittligt 
antal 

disputerade 
lärare 

Genomsnittligt 
antal icke 

disputerade 
lärare 

Andel 
disputerade 
lärare på N-
programmet 

Andel 
disputerade på 

LTH 

Obligatoriska kurser 4,5 5,5 45 % 43 % 
Valfria kurser     51 % 
Oviktat genomsnitt för 
ovanstående kurser 4,5 5,5 45 % 47 % 

 
De icke disputerade lärarna är till stor del doktorander och studenter som deltar i första 
hand som övnings- och/eller laborationshandledare. Kursansvariga lärare är i regel 
disputerade. Mindre, valfria kurser drivs i allmänhet i mycket stark anknytning till 
forskargrupperna.  

27. Tabellen nedan baseras på en enkät som riktats direkt till kursansvariga lärare på ca 550 
kurser vid LTH, med svarsfrekvensen ca 90 %. Eftersom Teknisk Nanovetenskap är en ny 
utbildning ingår endast 7 kurser inom programmets obligatoriska block i underlaget. 
Informationen är helt oviktad. Vare sig kursernas omfattning i poäng, undervisningstid, 
kontakttid för olika lärarkategorier etc. har vägts in i informationen. 

 

Genomsnittligt 
antal aktivt 
forskande 

lärare 

Genomsnittligt 
totalt antal 
lärare på 
kurserna 

Andel 
forskande 

lärare på N-
programmet 

Andel 
forskande 

lärare på LTH 

Obligatoriska kurser 7,0 10,0 70 % 68 % 
Valfria kurser     78 % 
Oviktat genomsnitt för 
ovanstående kurser 7,0 10,0 70 % 75 % 

 
Antalet forskande lärare är normalt högre än antalet disputerade lärare, vilket beror på att 
undervisande doktorander alltid forskar aktivt. 
Det totala antalet lärare som medverkar i kurserna kan uppfattas som stort. Orsaken är de 
laborativa kurserna, där upp till 20 lärare kan vara inblandade, även om den enskilda 
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laborationshandledaren ofta inte gör mer än ett fåtal timmars undervisning i hela kursen. 
Hälften av kurserna har endast två eller färre lärare inblandade. 

28. Teknisk Nanovetenskap är ett ungt program och befinner sig i nuläget i en 
implementeringsfas. I en av de 7 kurser som hittills har genomförts (Nanovetenskap och 
nanoteknik - en introduktion (4 p)) medverkar näringslivsrepresentanter. I samma kurs 
genomför studenterna även företagsbesök. I kursen Systemteknik (4 p) i årskurs 2 är ett 
extra föreläsningstillfälle med representation ifrån näringslivet inplanerat. För 
projektkursen (Nanoteknologi (5 p)) i årskurs 3 är ytterligare kontakt mellan studenter 
och näringsliv planerad. 
Under våren 2005 är det premiär för ett socialt evenemang med central medverkan av 
studenter - "Nano-afton", där studenter bjuder in näringslivsrepresentanter för diskussion 
och frågestund. Det planeras ca 2-3 Nano-aftnar per termin. 

29. Uppdelningen av kvinnor och män framgår av tabellen: 
  Årskurs 1   Årskurs 2  Årskurs 3   Årskurs 4   Årskurs 5   Ht 2004 
  K   M   K   M   K   M   K   M   K   M 

Antal studenter 18 41 9 32       

 
I projekteringen av civilingenjörsutbildningen i Teknisk Nanovetenskap fanns en 
förhoppning om att en utbildning som kombinerar matematik och fysik med 
livsvetenskaper skulle vara attraktiv för kvinnliga studenter. Programmet har visserligen en 
relativ hög andel kvinnor, men når inte den ursprungliga målsättningen. Enligt de 
kvinnliga studenter som för närvarande följer programmet blev de just attraherade av ovan 
nämnda kombination. Vi upplever dock en tillströmning av kvinnliga studenter från 
andra utbildningar vid LTH.  
Ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för ett bra "gruppklimat" är att andelen av det 
underrepresenterade könet är mellan 30 och 50 % samt att minoritetsgruppen utgörs av 
minst 10 studenter. Första årgången studenter är i närheten av dessa siffror och andra 
årgången uppfyller dessa siffror.  

30. Antagning till senare del av program handläggs gemensamt vid LTH efter yttrande från 
berörd utbildningsnämnd. Det viktigaste villkoret för antagning till senare del av program 
är att studentens meriter tveklöst räcker för antagning i första årskursen eller att studenten 
har kompenserande studiemeriter från högskola. För dem som gått 
högskoleingenjörsutbildningar innebär detta normalt avlagd högskoleingenjörs-examen. 
Dessutom krävs att studenten inte behöver följa kurser i årskurs 1 i någon större 
omfattning. En individuell studieplan formuleras för de studenter som antas. Det är 
ovanligt, men det förekommer, att sökande inte kan antas på grund av platsbrist. 

31. Studenterna vid Teknisk Nanovetenskap utnyttjar lokaler och utrustning vid flera 
institutioner inom LTH och vid totalt 3 fakulteter inom LU, Naturvetenskapliga, 
Medicinska och LTH. Överlag är tillgången och kvalitén god, vilket i hög grad beror på 
att LTH målmedvetet och kontinuerligt arbetar med infrastrukturen. 
I Matematikhuset behövs framförallt vissa åtgärder för verksamhetsanpassning. I 
byggnaden finns tre hörsalar, tio seminarierum och två datasalar. Matematikhusets annex 
med universitetsgemensamma sju hörsalar och tre skrivsalar är i behov av förbättring av 
ventilation och inredning. 
I E-huset har ventilationsombyggnad slutförts för hela byggnaden. Samtidigt har 
underhållsåtgärder och verksamhetsanpassning genomförts. Lokalerna i E-huset är därmed 
i gott skick. I den byggnaden finns ett större antal grupprum och läsrum än i övriga LTH-
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byggnader.  I E-huset finns fyra hörsalar med mycket god standard, sexton seminarierum, 
femton datasalar och ett stort antal läsrum/grupprum. 
Projektering pågår av ombyggnad av lokaler för Fysiska institutionen föranlett av behov av 
verksamhetsanpassning och viss nybyggnad för framförallt nanovetenskap. 
Teknisk Nanovetenskap har en stark inriktning mot laborationsundervisning som i fysik 
huvudsakligen bedrivits i speciellt utvecklade lokaler med väl underhållen, kanske inte 
alltid toppmodern utrustning. Dessa lokaler kommer under 2005 att lämnas (p.g.a. 
lokalöverskott på Fysiska Institutionen) och undervisningen att flyttas över i andra ej 
speciellt anpassade lokaler. Laborationsundervisningen i de högre årskurserna sker till 
mycket stor del i anslutning till forskningsenheternas utrustning vilket normalt uppfattas 
som mycket inspirerande av studenten. Däremot saknas identitetsskapande lärandemiljöer 
och lokaler som möjliggör ett studentaktivt lärande. 

32. Under sommaren får de blivande studenterna dels en broschyr som innehåller information 
från studenternas organisationer och programledningen om vad som väntar dem – 
akademiskt och socialt – dels ett repetitionshäfte i matematik.  
Direkt efter uppropet introduceras de nya studenterna under en intensiv vecka innan 
ordinarie termin börjar. I ett samarbete mellan programledningen och studenternas egna 
organisationer får de nya studenterna både akademisk och studentikos information och 
introduktion. Inspirationsföreläsningar i karaktärsämnen, civilingenjörsinformation, 
datorstuga, utbildningsinformation, SVL-information, besök på institutioner, kreativ och 
problemlösande laboration i fysik (en DBT-aktivitet) för 8-grupper med tävlingsmoment, 
s.k. dyk- eller U-båtslabb, repetitionsföreläsningar i matematik och fysik etc.  
F-sektionen och Teknologkåren (TLTH, (www.tlth.lth.se)) erbjuder alla nya studenter att 
delta i ett omfattande program med aktiviteter under sex veckor arrangerade av äldre 
studenter. De studenter som arrangerar aktiviteterna utbildas av TLTH och Studenthälsan 
(www3.lu.se/stu/studenthalsan/) i ledarskapsfrågor, varsam alkoholhantering etc. Även de 
nya studenterna får information kring alkohol med målsättningen att de ska tänka igenom 
och reflektera över sin alkoholkonsumtion.  
Alla nya studenter på Teknisk Fysik, Teknisk Matematik och Teknisk Nanovetenskap 
integreras i grupper om 8-12 personer med 2-4 faddrar (studenter i högre årskurs). 
Faddrarna arbetar med att få sin grupp att fungera som en grupp och utgöra en trygg bas 
för de nya studenterna.   
Vissa av studentorganisationernas aktiviteter sker i samverkan med företag och 
institutioner på LTH, t.ex. en eftermiddag med tävlingar och lekar. Andra exempel på 
aktiviteter är en bussresa, studiekvällar och trerätters sittningar. Samtliga dessa 
arrangemang syftar till att utveckla en trygg social miljö för de nya studenterna. 
Grupperna från introduktionen består normalt långt upp i årskurserna, både socialt och 
studiemässigt. Varje år utvärderar F-sektionen sina aktiviteter för de nya studenterna.  
Under studiekvällarna samlas studenterna gruppvis och arbetar med de kurser som ges 
under läsperiod 1.  Teknisk Nanovetenskap har en introduktionskurs i nanoteknologi som 
ger en överblick av hela området på basnivå (Nanovetenskap och nanoteknik - en 
introduktion (4 p)). 
SI, supplemental instruction (www.lth.se/for_student/sarskiltstod/si-mentor/ och www.si-
mentor.lth.se/), är ett frivilligt studiegruppsmöte i organiserad form där organisatören är 
en äldre student med en kort, specialanpassad pedagogisk utbildning. SI-ledaren har 
möten varje vecka i en kurs som av tradition anses "svårare" än övriga kurser. Gruppen 
arbetar aktivt och kollektivt med frågeställningar som är typiska för kursen. Inom Teknisk 
Nanovetenskap har SI-möten erbjudits i kursen Linjär algebra (4 p) på höstterminen och i 
kursen Kemi - från allmän kemi till livets molekyler (8 p) på vårterminen. 
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33. För att jämna ut variationer i förkunskaper erbjuds bl.a. stödföreläsningar. 
Repetionsföreläsningar hålls i matematik och fysik och de första föreläsningarna i kemi 
och cellbiologi sammanfattar gymnasiekurserna. I sistnämnda ämnen är detta speciellt 
viktigt eftersom kraven på förkunskaper är låga. Dessutom ges en hel del repetition av 
gymnasiestoffet i kursen Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion (4 p). Genom 
SI (www.lth.se/for_student/sarskiltstod/si-mentor/ och www.si-mentor.lth.se/) finns 
ytterligare en organiserad möjlighet för studenter att få stöd i inledningen av utbildningen. 
Introduktionskursen i nanovetenskap och nanoteknik, lärarlag och omfattande arbete i 
små grupper har målsättningen att tidigt i utbildningen etablera en dialog studenter, och 
lärare. Lärarna arbetar också aktivt med individuell återkoppling för att på så vis möta 
studenten på hennes/hans egen nivå. Brister och variationer i förkunskaper jämnas således 
ut. 
Detta kräver ett fungerande nätverk, där alla lärare som deltar i inledningen av 
utbildningen är informerade om programmet och kan utbyta erfarenheter och undvika 
problem. Utbildningsledaren säkerställer att lärarkollegiet möts regelbundet och att lärarna 
medverkar i planeringen, utvecklar samarbeten och är väl förtrogna med de övriga 
inledande kurserna. 

34. I tabellen nedan redovisas den i LTH: s Läro- och timplan redovisade schemalagda 
undervisningstiden uttryckt i enheter om 45 minuter inom det obligatoriska blocket de 
första 4 terminerna. I diagrammet jämförs denna schemalagda tid med den i Läro- och 
timplanen angivna självstudietiden (S).  

Föreläsningar Övningar Laborationer 

Termin Totalt Per 
poäng Totalt Per 

poäng Totalt Per 
poäng 

1 188 9,4 112 5,6 44 2,2 

2 170 8,5 114 5,7 56 2,8 

3 147 7,4 135 6,8 66 3,3 

4 148 7,4 130 6,5 40 2,0 

Medelvärde 163 8,2 123 6,1 52 2,6 
 

35. Uppgifterna här baseras på två enkätförfrågningar. Under hösten 2004 genomförde 
utvärderingsenheten vid LU en genomgripande Teknologenkät 
(www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/AmnesProgUtv/RappTeknologundersokn.pdf) där 
samtliga studenter vid LTH fick möjlighet att besvara frågor kring sin utbildning. 3639 
studenter tillfrågades, 1925 (53 %) besvarade enkäten varav 13 stycken tillhörde Teknisk 
Nanovetenskap. Eftersom enbart de studenter som hösten 2004 hade påbörjat årskurs 2 
deltog i undersökningen innebär detta att 33 % av de tillfrågade studenterna inom 
Teknisk Nanovetenskap besvarade enkäten. Undersökningen visade följande m.a.p. den 
studietid som studenterna själva angav (tabellen anger medelvärden): 
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  Timmar/vecka 
  Schemabundet Självstudier Totalt 
Teknisk 

nanovetenskap 
23,9 9,0 32,9 

åk 2 25,8 15,6 41,4 

åk 3 24,4 15,7 40,1 

åk 4 20,5 19,0 39,5 LT
H

,  
m

ed
el

vä
rd

e 

åk 5 14,2 23,5 37,8 

 
Studenterna vid LTH ägnar alltså i genomsnitt ca 40 timmar per vecka åt studier, varav ca 
hälften är schemalagd tid. Studieinsatsen är densamma som redovisades i LU: s 
Studentbarometer år 2000 (www.evaluat.lu.se/overutv/rapporter/ 
Studentbaro2000/Studentbarometern2000.pdf,  www.evaluat.lu.se/overutv/rapporter/ 
Studentbaro2000/Studb.Enkat.Bilaga1.pdfoch www.evaluat.lu.se/overutv/rapporter/ 
Studentbaro2000/Studb,Bilaga.2.pdf). Studentbarometern visar en tydlig slagsida åt att 
LTH-studenternas arbetsbörda är tung jämfört med andra utbildningar vid LU.  
Den av studenterna inom Teknisk Nanovetenskap angivna självstudietiden är 
förvånansvärt låg. Det begränsade statistiska underlaget (13 svarade på frågan) gör att det 
är svårt att dra säkra slutsatser. SRF genomförde därför en egen undersökning i februari 
2005. Samtliga studenter inom Teknisk Nanovetenskap (årskurs 1 och 2) fick möjlighet 
att svara på samma fråga som ställdes hösten 2004 i Teknologenkäten. 55 studenter valde 
att delta i undersökningen. Resultatet visade dels på en stor spridning (från 0 till 37 
h/vecka), dels på ett medelvärde på 15,3 h. En närmare analys av Teknologenkäten visar 
också att självstudietiden vid LTH ökar från ca 15 till 16 h/vecka i årskurs 2 upp till ca 23 
- 24 h/vecka i årskurs 5.  

36. Det obligatoriska blocket avslutas under termin 6 med en projektkurs (Nanoteknologi 
(5 p)), där studenterna lär sig hur man utvecklar nya produkter och processer, och där 
t.ex. patentfrågor diskuteras. Under termin 6, 7 och 8 ska studenterna läsa minst 30 p 
inom en vald inriktning, där flera kurser genomförs i projektform. Samläsning av dessa 
kurser kommer att ske mellan studenter från flera olika program, t.ex. Kemiteknik, 
Teknisk Fysik och Elektroteknik beroende på inriktning; dessutom med biomedicinska 
utbildningen vid Medicinska fakulteten.  Denna samläsning möjliggör tvärvetenskapliga 
projekt, där respektive student bidrar med sin fackkunskap till projektet och där 
kommunikationen är avgörande. Ett exempel på ett tvärvetenskapligt projekt är att 
kombinera biosensorer med radioteknik för RF-identifiering av enstaka molekyler.   

37. I det obligatoriska blocket finns symposier där studenterna presenterar aktuella 
forskningsrön. Inför symposierna träffar studenterna doktorander, lärare och forskare och 
diskuterar det valda problemet. Bland de valfria kurserna inom inriktningarna, t.ex. 
Höghastighetselektronik (5 p), ingår moment att granska aktuella artiklar efter eget 
intresse och presentera dessa för kursdeltagarna. I andra kurser, deltar studenterna aktivt i 
forskningsprojekt och redovisar sina resultat.  

38. Inom Teknisk Nanovetenskap är kommunikationsträning en integrerad del av alla kurser, 
i linje med erfarenheterna från omläggningen av F-programmet 2001/2002. Inom det 
obligatoriska blocket, tränas muntlig presentation i 8 kurser och populärvetenskaplig 
presentation i en kurs. Grupparbete ingår i 5, laborationsarbete i 9 och projektarbete i 5 
kurser. Två symposier har en speciell roll genom att studenterna får en direkt återkoppling 
på sina presentationer. Skriftlig presentation tränas i nästan alla kurser. I utbildningens 
senare del ingår även träning i att kommunicera på engelska. Studenten uppmuntras också 
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att utveckla sin kommunikationsförmåga i ytterligare språk genom speciellt framtagna 
kurser för teknologer i engelska, tyska, franska och spanska. Denna möjlighet finns tack 
vare samverkan med övriga fakulteter vid Lunds universitet. 
Informationshantering är en central del och omorganisationen av Lunds universitets 
bibliotek (www.lub.lu.se) har bl.a. inneburit att biblioteken fysiskt har kommit närmare 
verksamheten och gjort det möjligt för studenten att använda biblioteksresurser under sin 
utbildning. Redan i den inledande kursen (Nanovetenskap och nanoteknik - en 
introduktion (4 p)) möter t.ex. studenten Fysik- och astronomibibliotekets 
(www.fysik.lu.se/library/) bibliotekarie och får därmed tidigt i utbildningen kunskap om 
hur information organiseras, sökmotorer etc. av en professionell bibliotekarie. I samma 
inledande kurs genomför dessutom studenten övningar i informationssökning under 
handledning av samma bibliotekarie.  

39. Många av de direkta kontakterna med näringsliv och samhälle arrangeras av studenterna 
själva. Varje år anordnas arbetsmarknadsdagar (ARKAD, 
(www.tlth.lth.se/utskott/armu/2004/)) med cirka 100 deltagande företag. Via dessa dagar 
får studenterna ofta värdefulla kontakter med företag. F-sektionen (F, Pi och N) 
arrangerar varje termin lunchföredrag där företagsrepresentanter berättar om sitt yrkesliv 
och hur det knyter an till civilingenjörsutbildningen och redan under 
introduktionsveckorna arrangeras flera aktiviteter i samarbete med näringslivet. 
Huvuddelen av kontakten med industrin sker utanför utbildningens kurspaket. Detta är 
rimligt eftersom industrin i allmänhet betonar grundfärdigheterna som det viktigaste i 
utbildningen och dessa kan tränas i inomvetenskapliga problemställningar. 
I en enkät som riktades direkt till alla kursansvariga på de 7 kurser som hittills har 
genomförts inom Teknisk Nanovetenskap framgick att i en av dessa obligatoriska kurser 
(Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion (5 p)) används gästföreläsare från 
näringslivet. I samma kurs förekommer också gästlärare från andra lärosäten (nationellt 
och internationellt), projektarbeten eller projektuppgifter i samarbete med företag och 
studiebesök utanför LTH/LU. 
Teknisk Nanovetenskap har en naturlig koppling till Nanometerkonsortiet (nano.lth.se) 
vid Lunds universitet. Genom denna koppling har studenterna unika möjligheter att 
redan under utbildningen komma i kontakt med en stark forskning och ett väl utvecklat 
internationellt industrinätverk.  

40. Tabellen sammanfattar de olika former av examination som används inom programmet. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3  Examinationsform 

Antal % Antal % Antal % 
Skriftlig salstentamen 7 40 5 27 5 41 

Skriftlig hemtentamen 0 0 0 0 0 0 

Muntlig tentamen 1 6 1 5 0 0 

Skriftlig projektredovisning 3 18 5 27 3 25 

Muntlig projektredovisning 2 12 4 21 2 17 

Dugga 1 6 1 5 0 0 

Färdighetsprov 2 12 0 0 0 0 

Kontinuerlig examination 0 0 1 5 0 0 

Kamratgranskning 0 0 0 0 0 0 

Praktiskt prov 0 0 1 5 0 0 

Muntlig labbredovisning 1 6 1 5 2 17 
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41. De betygssystem som används är TH och UG. Betygsstegen för TH är icke godkänd, 
betyg 3, 4 eller 5 (graderade betyg där 5 är bäst). Betygsstegen för UG är: underkänd eller 
godkänd. 

42. Utbildningens kurskedja säkerställer att all examination också är delexamination av de 
övergripande programmålen. All examination innehåller förståelse- och kunskapsfrågor. 
Speciellt projektredovisningar och symposier fokuserar på ingenjörsmässighet, analys, 
värdering och presentation.   
Programmets pedagogiska grundsyn är att examinationen av de första årens (termin 1-4) 
kurser fokuserar på kunskaper och färdigheter medan de högre årskurserna (termin 5-8) 
mer fokuserar på analys och syntes, där de senare är centrala för ingenjörsmässighet. Bland 
kurserna inom respektive inriktning (termin 7-8), finns centrala kurser från övriga 
civilingenjörsutbildningar vid LTH. Vid implementeringen av inriktningarna kommer 
dessa kurser att vara en stomme och förebild för de nya kurserna, t.ex. med avseende på 
examinationen. 

43. Regelverket för examensarbeten innefattas i en kursplan som är gemensam för samtliga 
examensarbeteskurser vid LTH. Denna kursplan infördes per 1/12 2004 (dnr LTH G49 
1708/04). 
Kursplanen stadgar att ” I examensarbetet skall studenten visa förmåga att tillämpa och 
sammanställa kunskaper och färdigheter förvärvade inom olika centrala och kvalificerade 
kurser inom det aktuella utbildningsprogrammet”. "Examensarbetet skall vara fördjupande och 
visa att teknologen kan tillämpa vetenskaplig och ingenjörsmässig metodik". Examensarbetet 
skall alltså vara fördjupande och inte breddande, vilket begränsar valet av ämne. I 
utbildningsplanen anges vilka examensarbeteskurser som kan medräknas i respektive 
examen. Detta ger studenterna tydlig information om i vilka ämnen som examensarbetet 
kan fullgöras. Studenter kan göra examensarbete i annat ämne efter särskilt beslut av 
UNF. 
LTH fordrar att studenten skall ha minst 140 p som kan ingå i examen för att få påbörja 
examensarbetet. I praktiken garanterar detta att studenten har påbörjat 
fördjupningsutbildningen inom programmet.  
På LTH:s hemsida (www.lth.se/for_student/Examensarbete/) finns bestämmelser om 
examensarbeten och den gemensamma kursplanen. På hemsidan för Teknisk 
Nanovetenskap (www.teknisknanovetenskap.lth.se/programmet/examensarbete/) finns 
anvisningar och praktiska råd till examensarbetare, som tar upp viktiga saker att tänka på 
innan man påbörjar sitt examensarbete, hur man kan planera sitt arbete, var man kan söka 
efter litteratur, hur man kan disponera sin rapport, tips inför oppositionen etc. 

44. LTH tillämpar betygskalan underkänd/godkänd. Ett examensarbete kan godkännas först 
då studenten redovisat sitt arbete i form av en skriftlig rapport, färdigställt en fristående 
sammanfattning, har redovisat arbetet vid ett offentligt seminarium samt har opponerat på 
ett annat examensarbete. Examinatorn godkänner dessa moment. Liksom för andra kurser 
är det institutionen som sätter upp mer detaljerade kriterier. 

45. För varje examensarbete skall finnas både en examinator och en handledare, som inte är 
samma person. Handledaren kan vara ifrån LTH, annan fakultet eller ifrån näringslivet, 
medan examinatorn alltid är ifrån LTH. Examinatorn ansvarar för att godkänna uppgiften 
och studentens förkunskaper, samt för att göra prestationsbedömningen. Handledaren ger 
det praktiska stödet till studenten, och ansvarar för att uppgiften kan genomföras på 20 
veckor. 
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46. Det normala är att studenten och handledaren utarbetar en detaljerad tidplan för 
examensarbetet. Utformningen skiljer sig dock mellan institutionerna. Eftersom betyg ges 
på skalan underkänd/godkänd påverkas inte betyget av genomförandetiden. I princip 
gäller dock att om tiden är så lång att den frågeställning som examensarbetet avser har 
blivit helt inaktuell så kan ett examensarbete underkännas. 

47. Eftersom programmet startade hösten 2003 har ännu ingen student genomfört ett 
examensarbete inom utbildningen. 

48. Eftersom programmet startade hösten 2003 har ännu ingen student genomfört ett 
examensarbete inom utbildningen. 

49. Redan i rekryteringsprocessen pekas på möjligheterna att studera utomlands. Studenterna 
vid Teknisk Nanovetenskap har mycket goda möjligheter att studera utomlands både 
inom ramen för LTH: s egna och LU: s gemensamma avtal.  Vid ett par tillfällen varje 
läsår får studenterna allmän information, dels av LU: s International Desk 
(www.lu.se/o.o.i.s/585), dels av LTH: s internationella kontor 
(www.lth.se/studera_utomlands). De kan söka utlandsstudier inom ramen för ett antal 
olika utbytesprogram, antingen genom LTH eller LU centralt (LUUP). För de studenter 
som är intresserade av att studera utomlands ordnas träffar med utbildningsledaren och då 
görs en noggrann genomgång av möjligheter och krav. Examensarbeten kan också 
förläggas utomlands.  

50. De utländska studenterna samlas till en gemensam information som LTH: s 
internationella kontor (www.lth.se/studera_utomlands) arrangerar. Vid ytterligare ett 
tillfälle får de specifik och praktisk information av SVL eller UP på de olika programmen. 
De blir placerade på de kurser de sökt, förutsatt att plats och förkunskaper finns. Ofta 
ingår dessa kurser i olika civilingenjörsprogram, vilket innebär att utbytesstudenten inte 
automatiskt tillhör ett enskilt program och därför inte får en särskild 
programintroduktion. 
LTH:s policy är att kurser som är obligatoriska på civilingenjörsutbildningar ges på 
svenska. Det förekommer att studenter från utlandet följer kurser på svenska.  Inresande 
studenter läser till största delen kurser ur LTH:s utbud av valfria kurser. De flesta valfria 
kurser kan ges på engelska och detta framgår uttryckligen av kursplanen. Inom Teknisk 
Nanovetenskap finns idag 5 kurser som lämpar sig för utbytesstudenter. Totalt på LTH är 
motsvarande siffra 248. 

51. I dagsläget finns inga samarbetsavtal. Programledningen har dock utvecklade 
samarbetsplaner tillsammans med Köpenhamns universitet, Danmarks tekniska 
universitet samt Högskolan i Kalmar. Dessutom finns möjligheter för samarbete med 
Universiteten i Würzburg, Basel och Maryland. 

52. Ingen benchmarking har genomförts hittills. Däremot håller programledningen sig 
informerad om liknande nanoutbildningar i utlandet (finns inte i Sverige), som i 
Köpenhamn, Basel eller Würzburg. Dessutom bevakar programledningen utvecklingen 
vid CTH och KTH med deras mastersprogram inom nanoområdet samt andra 
mastersprogram i utlandet. 

52. Rektor initierade i slutet av 1990-talet en strategi för kvalitetsarbetet vid LTH. En del av 
kvalitetsarbetet bestod i att LTH:s ledning gav utbildningsnämnderna i uppdrag att 
skriftligt svara på de förväntningar som LTH:s ledning hade. Därefter gavs institutionerna 
i uppdrag att skriftligt svara på ledningens och nämndernas förväntningar i ett dokument 
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kallat ”Mål för den goda institutionen – grundutbildningen”. Ett annat inslag i 
kvalitetsarbetet var att yrkeslivets krav och förväntningar på ingenjörsutbildningen vid 
LTH dokumenterades. 
Ett viktigt resultat av kvalitetsarbetet är att rollerna och ansvarsområdena för LTH:s 
ledning, utbildningsnämnderna och institutionerna klargjordes. Nämnden har i sitt 
kvalitetsarbete utgått från den strategi som sålunda etablerades i slutet av 1990-talet. 
Förbättringsarbete sker på olika nivåer. Centralt sker kompetensutveckling genom olika 
typer av kurser, t.ex. ledarskapskurser (www.lth.se/PersonalUtveckling/ 
Ledarutbildning/OmLedarutbildning.html) och pedagogiska kurser (www.lth.se/ 
PersonalUtveckling/lararkurser/). På programnivå sker utveckling genom att UNF 
analyserar utbildningen och beslutar om förändringar. En viktig väg att nå förbättringar är 
dialog mellan företrädare för UNF och institutionerna med beaktande av de olika roller 
och ansvar som finns. För uppföljning av kursutvärderingar är metoden väl etablerad. 
För Teknisk Nanovetenskap har en decentraliserad organisation med en programnära stab 
bestående av utbildningsledare, utbildningsplanerare och studievägledare visat sig fungera 
bra. 
Studierådet (SRF) initierar kvalitetsfrågor till både institutionerna och UNF. På 
institutionsnivå sker ett betydande kvalitetsarbete som resulterar i att kurser och 
kurskedjor utvecklas både innehållsmässigt och pedagogiskt. I detta arbete utnyttjas även 
erfarenheter från forskare/lärare som tidvis arbetar vid andra universitet i världen samt av 
att forskare/lärare från andra universitet som tidvis arbetar vid LTH. LTH använder en 
etablerad metod för den del av kvalitetsarbetet som berör kursutvärderingar och 
uppföljning, nämligen CEQ (www.lth.se/ UtvarderingarKvalitet/utvarderingar/), se även 
fråga 54. 

54. Gemensamt LTH: LTH skiljer på två typer av utvärderingar, operativ och rapporterande 
utvärdering. Operativ utvärdering syftar till att förbättra undervisningen och lärandet 
under pågående kurs. Rapporterande utvärdering innefattar en efterhandsbedömning av 
kurser och genomförs veckorna efter kursens slut. Grundtanken med LTH: s metodik för 
kursutvärderingar är att kvalitetssäkra den utvärderande dialogen under och efter varje 
kurs. 
Såväl den operativa utvärderingen som den rapporterande utvärderingen skall bygga på 
information om studenternas upplevelser och åsikter. För den rapporterande 
utvärderingen används en enhetlig metodik och enkät, Course Experience Questionnaire 
(CEQ) (www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/utvarderingar/) och ansvaret för 
genomförandet ligger på utbildningsnämnden. CEQ innehåller inte frågor om enskilda 
kursmoment utan fokuserar på övergripande faktorer som återkoppling, motivation, 
tydliga mål och krav, arbetsbelastning etc. Att enkäten inte innehåller frågor om enskilda 
kursmoment uppfattas som en svaghet av många lärare. För den operativa utvärderingen, 
som är institutionens ansvar, kan informationsutbytet ske på en mängd olika sätt.  
För alla kurser med fler än 30 anmälda genomförs rapporterande kursvärdering med 
CEQ. Svarsfrekvensen totalt ligger på knappt 70 %. Enkätsvaren sammanställs centralt 
och ett kursutvärderingsmöte hålls med lärare, studenter och utbildningsledare. Dessa 
sammanfattar sedan var för sig sina åsikter och förslag om förändringar i en skriftlig 
slutrapport som skapas via webformulär. Denna skickas till samtliga kursdeltagare och 
läggs ut på LTH: s hemsida senast 5 veckor efter kursens slut. För mindre kurser finns ett 
förenklat förfarande men kraven på lärarna att skriftligt rapportera hur man reflekterar 
över sin undervisning är densamma för alla LTH: s kurser. 
N-specifikt: Inför läsåret 2003/04 ersattes utbildningsnämndens (UNF) tidigare 
kursutvärderingssystem av det LTH-gemensamma CEQ. Under den tid CEQ har använts 
har det förts en intensiv diskussion om frågorna i enkäten och om sammanställningen av 
svaren på frågorna. Denna diskussion har fört det goda med sig att UNF anser sig fått en 
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hög kompetens när det gäller att analysera CEQ-slutrapporterna och därefter föra en 
konstruktiv dialog med berörda institutioners lärare och med studenterna. 
Inom Teknisk Nanovetenskap tas studenternas synpunkter tillvara på samma sätt som 
ovan beskrivits som gemensamt för hela LTH.  Dessutom är det varje läsperiod tre möten 
där nämndens ordförande, utbildningsledaren, utbildningsplaneraren, studievägledaren 
och studentrepresentanterna i UNF diskuterar aktuella frågor i utbildningen och då även 
specifikt uppföljning av kursutvärderingar. Studentrepresentanter deltar även i möten då 
nämndens ordförande, utbildningsledare, utbildningsplanerare och företrädare för 
enskilda institutioner diskuterar utfallet av kursutvärderingar och utfallet av 
examinationen för hela läsåret. 
Ett viktigt stöd för den operativa utvärderingen av obligatoriska kurser är läsperiodsmöten. 
Dessa hålls årskursvis ca tre veckor in i läsperioden. I dessa möten deltar kursansvariga för 
berörda kurser och ibland även andra kurslärare, en studentrepresentant för varje kurs, 
ytterligare några representanter för studierådet, utbildningsledare (mötesordförande) samt 
studievägledare. Läsperiodmötena har visat sig vara en effektiv mötesplats för att generera 
förbättringar under pågående läsperiod. 
UNF får en sammanställning av samtliga CEQ-slutrapporter inom programmet. För de 
flesta kurser anser UNF att det som framkommit av slutrapporten ger underlag för 
ansvarig institution att på ett bra sätt genomföra kursen nästa gång den ges. Det är dock 
uppenbart att några kurser inte fungerat tillfredsställande. För dessa kurser formaliseras 
uppföljningen genom att UNO utser en arbetsgrupp där institutionsrepresentanter och 
studenter ingår. Det har även förekommit att berörd institutionsstudierektor på ett UNF-
sammanträde redovisat planerade kursförändringar. 
Inom institutionerna förekommer - med olika ambitionsnivå – intern uppföljning av 
kursutvärderingarna. Det finns exempel på institutioner där kursutvärderingar diskuteras 
på lärarmöten samt redovisas på institutionsstyrelsemöten. Några institutioner byter 
regelbundet – t.ex. med en period på tre år – kursansvarig. En uttalad strategi med detta är 
att det ska finnas flera lärare inom en institution som har genuin kunskap om varje kurs 
samt att flera lärare ska kunna engageras för att utveckla kurserna både innehållsmässigt 
och pedagogiskt. 

55. Under pågående kurs kommer anställdas aktuella erfarenheter främst fram vid 
läsperiodskonferenser och möten i samband med utvärderingar. En hel del kommer också 
fram vid UL: s ganska omfattande kontakter med medverkande lärare. 
UNF samlar, främst via UL, in lärarnas erfarenheter vid utvärderingsmöten, lärarmöten, 
genom lärarrepresentation i UNF och genom spontan dialog med lärare. 
Studievägledares och utbildningsplanerares erfarenheter tas tillvara bl.a. genom att det i 
stort sett varje vecka under läsåret hålls ett möte mellan UNO, UL, SVL och UP. 
Institutionerna har en öppen och informell dialog med UNF: s ordförande, som gör 
regelbundna institutionsbesök och hämtar synpunkter från prefekter, studierektorer och 
kursansvariga lärare. 
Institutionerna har en öppen och informell dialog med UNF: s ordförande.  UNO gör 
regelbundna institutionsbesök och hämtar synpunkter från prefekt, studierektor och 
kursansvariga lärare. Vid större frågor sker även formella remisser. 
Inom varje institution sker naturligtvis erfarenhetsutbyte mellan de anställda, dels i form 
av regelbundna veckomöten eller diskussioner inom lärarlag, men även i form av 
temadagar. Det är vanligt att institutionerna lägger fram förslag till förändringar av 
utbildningen till UNF. 

56. Teknisk Nanovetenskap startade 2003 och avnämare är i dagsläget näringsliv och 
forskning vid högskola och forskningsintensiva företag. Dessutom förväntas att nya 
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företag bildas bl.a. av utexaminerade studenter, och att ett flertal utexaminerade kommer 
att arbeta i utlandet. 
Synpunkter ifrån avnämarna har samlats in i olika stadier av planeringen och utvecklingen 
av programmet. I planeringsarbetet fanns en mycket intensiv samverkan mellan alla parter, 
då under ca två månader (hösten 2002) fyra arbetsgrupper var engagerade, med 
representanter från industri, näringsliv och med medarbetare från LU/LTH, för de fyra 
alternativ-obligatoriska inriktningarna: Nanobiomedicin, Nanomaterial, Nanoelektronik 
och Nanofysik. Bland de då engagerade kan nämnas representanter från Ericsson, ABB, 
Gambro, Astra-Zeneca, Skånemejerier, Haldor-Topsoe, nyckelpersoner med 
sjukvårdsbakgrund och studeranderepresentanter. 
Dessa personer hade i uppdrag att identifiera behov av och förväntningar rörande dessa 
tänkta specialkompetenser från det nya CI-programmet samt vilket kursinnehåll man ville 
se, dels i det generella kursutbudet i obligatoriet (första dryga 2,5 åren), dels i respektive 
profilavslutning (sista ca 1,5 åren). Programmets uppläggning har också diskuterats med 
forskningsfinansiärer eftersom det är forskningsnära med ett uttalat syfte att tillgodose en 
framtida arbetsmarknad enligt mönster från USA (NSF). 
Vid implementeringen av det obligatoriska blocket utnyttjas erfarenheter ifrån ämnesnära 
program, t.ex. Elektroteknik, Teknik Fysik och Kemiteknik. Etablerade kurser 
kompletteras med nya nyckelkurser för att skapa ett tvärvetenskapligt angreppssätt. 
Kombinationen av en solid bas och träning i ett tvärvetenskapligt tänkesätt var en önskan 
ifrån den industriella referensgruppen. 
Inriktningarna syftar till att ge en yrkesinriktad avslutning där nya kurser inom 
nanoteknikområdet blandas med traditionella och etablerade kurser från omgivande 
program. Detta skall ge studenterna en solid bas som är välkänd i näringslivet kombinerat 
med nytänkande nanovetenskap.  Inriktningarna ansluter till etablerade program som 
Elektroteknik och Teknisk fysik och berikar samtidigt dessa program med nya 
nyckelkurser. Teknisk Nanovetenskap utnyttjar respektive institutions 
forskningsanknytning till näringslivet.  
Näringslivsrepresentanter finns i alla organ som styr och formar program: LTH: s ledning 
och i utbildningsnämnder. Dessutom finns en nära kontakt med etablerade företag. 
Närheten till forskningsbyn Ideon (www.ideon.se) med många små och växande företag 
är ytterligare en resurs. 

57. Civilingenjörsutbildningen i Teknisk Nanovetenskap är så ung att det ännu inte har varit 
aktuellt med nationella och/eller internationella utvärderingar och uppföljningar. Det ska 
dock noteras att programmet väcker stort intresse internationellt. 

58. Civilingenjörsutbildningen i Teknisk Nanovetenskap startade höstterminen 2003. Den 
bärande idén med programmet är att fokusera på det tvärvetenskapliga tänkande och 
arbetssätt som ligger bakom senare års stora genombrott inom nanovetenskaperna. 
Programmet präglas därför av en blandning av nya och beprövade kurser och kurskedjor 
som utgör en unik interdisciplinär syntes. 
Det intensiva utvecklingsarbete som föregick programstarten involverade med 
nödvändighet forskare och pedagoger från många olika områden. Eftersom det 
tvärvetenskapliga perspektivet ska prägla såväl enskilda kurser som hela 
utbildningsprogrammet, leder arbetet i utvecklingsgrupperna till många 
gränsöverskridande samarbeten.  
Den inledande kursen på programmet, Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion 
(4 p), är en kurs som ska definiera och överföra programmets "själ" till studenterna. 
Kursen ska också peka framåt mot de fyra avslutande alternativ-obligatoriska 
inriktningarna: Nanobiomedicin, Nanomaterial, Nanoelektronik och Nanofysik. Kursen 

Borttaget: [

Borttaget: ]



 LTH, Teknisk Nanovetenskap 

116 

hade inte låtit sig utformas och genomföras utan ett intimt och gränsöverskridande 
samarbete. 
Utbildningen som helhet vilar huvudsakligen på kompetens från tre av Lunds universitets 
fakulteter; den tekniska, naturvetenskapliga och medicinska. Men utbildningen har också 
tagit sikte på dagens och framtidens avnämare. En nära koppling mellan universitetet och 
det forskningsintensiva näringsliv som omger Lund är en förutsättning för att detta 
perspektiv ska kunna genomsyra utbildningen och upplevas som trovärdigt. Det 
tvärvetenskapliga tänkandet som finns inom obligatoriet med en kombination av 
grundläggande kurser i fysik, biologi, kemi och matematik samt projektarbeten med 
symposier i åk 1 och 2, är ett relativt nytt koncept inom civilingenjörsutbildningen, och 
motsvarar direkta önskemål från industri-representanter och forskningsbehov. 

59. En viktig förutsättning för CI-utbildningen i Teknisk Nanovetenskap är den etablerade 
infrastrukturen vid Nanometerkonsortiet (nano.lth.se) vid LU.  Nanometerforskningen 
flyter in i grundutbildningen. Detta garanterar en stark ämnesmässig grundkompetens hos 
lärarna, men de personliga kontakterna påverkar även det pedagogiska arbetet. Den 
introducerande kursen (Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion (4 p)) är t.ex. 
ett samarbete mellan olika forskargrupper där den gemensamma forskningsstrukturen 
används för att introducera och måla en karta över nanoverksamheten för de nya 
studenterna.  
I lärosätesdelen besvaras frågan om hur LTH säkrar lärarnas pedagogiska utveckling. 
Teknisk Nanovetenskap drar givetvis nytta av denna LTH-gemensamma satsning. Detta 
sker bland annat genom att lärare inom programmet deltar i pedagogiska kurser eller att 
pedagogiska konsulter anlitas i förändringsarbete av kurser och/eller utbildningen. 
Programmet drar också nytta av det pedagogiska utvecklingsarbete som sker vid varje 
institution. 
Utbildningsnämnden har följande pedagogiska grundsyn: ”Det finns ingen pedagogisk 
metod som i alla situationer är den mest överlägsna. Inom ett utbildningsprogram ska det 
finnas variation både i undervisnings- och i examinationsformer. Detta ställer stora krav på 
tydlighet så att studenterna är väl förtrogna med vad som gäller. Det är önskvärt att det finns 
en ömsesidig respekt så att både lärare och studenter accepterar att en viss metod används i en 
kurs fastän man själv är framgångsrik med en annan metod.”  
Syftet med pedagogisk (vidare)utbildning är enligt nämnden: ”Lärarna ska få ett mer 
reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande. Lärarna ska få ökad kunskap om 
olika undervisnings- och examinationsformer så att de kan använda dessa och motivera varför 
de används. Särskilt ska undervisnings- och examinationsformer som befrämjar dialogen 
lärare-studenter och studenter-studenter uppmärksammas.” 
Ett syfte med dialogen mellan företrädare för UNF samt företrädare för institutionerna är 
att stimulera den pedagogiska diskussionen och det pedagogiska utvecklingsarbetet inom 
institutionerna. Ett konkret exempel på vad som kan komma ut ur dialogen är att UNO 
meddelar institutionens företrädare: ”Utvärdering visar att den form ni använt för 
examinationen inte fungerar tillräckligt bra. Nämnden önskar inför nästa kursplanebeslut ha 
in förslag på en annan examinationsform”. 
Det finns flera sätt att beskriva lärarkompetens. Ett sätt är att dela upp kompetensen i fem 
delar: 

1) Ämneskompetens 
2) Pedagogisk kunskap och reflektionsförmåga 
3) Klarsyn om hur studenter lär sig ämnet (delvis kopplad till 2) 
4) Kommunikativ skicklighet 
5) Förmåga att leda, planera och strukturera. 
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En slutsats av kursutvärderingar och övriga studentenkäter är att det i många kurser finns 
anledning att sätta plus för allt som står under 1-5 ovan. Vidare upplevs det nästan aldrig 
att det är brister i ämneskompetensen. För ett fåtal kurser är det helt uppenbart att 
utvärderingar pekar på brister som berör punkterna 3 och 4. Åtgärder för att råda bot på 
dessa brister kommer att prioriteras i det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet. 

60. 

År HSTD/HSTK per 
kalenderår 

HPRK per 
kalenderår Totalt antal examina 

2003 21 12   
2004 63 39   

61. Civilingenjörsutbildningen i Teknisk Nanovetenskap är ung och frågan är i nuläget 
omöjlig att svara på. SVLs många års erfarenhet från civilingenjörsprogrammet i Teknisk 
Fysik visar dock att: c:a 10 % av dem som anmäler studieuppehåll uppger att de tar 
uppehåll för att tentera kurser som de ligger efter med. Här finns ett mörkertal då långt 
ifrån alla noterar varför de tar uppehåll. 20-30 % anger arbete som orsak till uppehåll, 
vilket i sin tur har olika orsaker, dels CSN:s poängkrav, dels en väg in i 
civilingenjörsarbetet, dels försörjning vid utlandsresa. C:a 10 % anger resa som orsak till 
uppehåll. C:a 50 % anger andra studier som anledning till studieuppehåll från LTH.  
Knappt 5 % uppger personliga skäl för uppehåll, vilket ibland kan kopplas till CSN-
kravet. Ofta anges flera av ovanstående orsaker samtidigt.  
Tidiga uppehåll, dvs. termin 2 och 3, handlar ofta om att fundera över om valet av 
program var rätt. (kanske var det ett annat civilingenjörsprogram som var det rätta - eller 
fysik vid Naturvetenskapliga fakulteten). Sena uppehåll kan visa på ett behov av paus från 
LTH - våra ämnen, vårt sätt att studera, vår kultur. 
Avbrott handlar om misslyckande med studierna och/eller felaktigt val av 
utbildningsprogram. Ibland är behovet av reflexion och att göra något helt annat efter 
12 år i skolan också en stor anledning till avbrott. 

62. Civilingenjörsutbildningen i Teknisk Nanovetenskap är så ung att frågan för tillfället inte 
är relevant. 

63. I samband med uppropet fyller de nyantagna studenterna i en enkät; Early Alert-enkäten 
(www.lth.se/press_media/content/pdf/lthn04_4.pdf, s. 7), där de bl.a. anger om de 
känner oro inför sina studier, tror sig sakna förkunskaper eller få studiesvårigheter av andra 
skäl. I mån av tid kallas de studenter som kryssat för påståendena ovan till ett samtal med 
studievägledaren så snart som möjligt. Det visar sig då att för vissa studenter har oron 
släppt några veckor in på terminen och för andra har oron varit befogad och då utreder 
SVL tillsammans med studenten vad som kan åtgärdas och hur.  
En dag per vecka har SVL en öppen mottagning för studenterna. Här kan en första 
kontakt inledas med studenter som har svårigheter eller känner oro och tveksamhet. Den 
öppna dörren ut till korridoren vid studenternas postfack och uppehållsrum är mycket 
betydelsefull för vägledningen. 
Undervisande lärare kontaktar normalt SVL då de upplever att någon student har 
studiesvårigheter eller är mycket frånvarande. SVL kallar studenten och försöker hitta 
lösningar på studiesituationen. Till sin hjälp har SVL ett nätverk på LTH och LU som 
kan utnyttjas, t.ex. studiekuratorer, som är utbildade socionomer och som arbetar med 
tyngre och svårare problematik. De utgör även LTH: s kontakt med CSN och 
Försäkringskassan. Vid LU finns även Studenthälsan (www3.lu.se/stu/studenthalsan/) 
med en gedigen kompetens inom fysiologi och psykiatri. Handikappenheten vid LU 
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(www.lu.se/o.o.i.s/353) hjälper studenter med fysiska och psykiska funktionshinder, t.ex. 
tentamensångest eller dyslexi, att få stöd för att kunna genomföra sina studier. 
Under våren genomförs alltid en utsökning i det studieadministrativa systemet, LADOK, 
där det framkommer hur stor poängproduktion varje student har. De som ligger under 
gränsen för studiemedel kallas till ett samtal med SVL. Ju färre poäng desto tidigare kallas 
studenten. 
Inom Teknisk Nanovetenskap är utbildningsledaren en viktig person när det gäller att 
identifiera studenter med svårigheter. Ett litet och nytt program ger programledningen 
stora möjligheter att tidigt fånga upp studenter med svårigheter. Varje forum för möten 
mellan tjänstemän/programledning och studenter innebär ett kontakttillfälle och varje 
sådant tillfälle kan leda till att studenter självmant söker kontakt. Detta är också det bästa 
utgångsläget för en god studieprognos. 

64. Civilingenjörsutbildningen i Teknisk Nanovetenskap är så ung att frågan för tillfället inte 
är relevant. 

65. Inte aktuellt i dagsläget. Intentionen är att genomföra uppföljning enligt de rutiner som 
finns, på samma sätt som närliggande program och enligt LTH:s policy. 

66. Nej, det finns inga lokala kvantitativa mål förutom examensuppdraget som gäller för hela 
LTH. 

67. Programmålen formulerades av en arbetsgrupp med stark industriell representation. 
Uppföljningen av programmet sker genom kontinuerlig utvärdering av individuella kurser 
bl.a. genom CEQ. Då inga studenter ännu är utexaminerade finns det i nuläget ingen 
kunskap om huruvida målen kommer att uppfyllas eller ej. Dock är programmet till stor 
del baserat på erfarenheter och kurskedjor från närbesläktade program (t.ex. Teknisk 
Fysik) och innehåller ett jämförelsevis stort obligatoriskt block, vilket ger en viss försäkran 
om att målen kommer att uppnås. Programmet kommer att utvärderas av en extern 
referensgrupp inom några år. 
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Elektroteknik (E) 

Arbetet med självvärderingen av civilingenjörsutbildningen i Elektroteknik inleddes i 
början av november 2004 med ett samordningsmöte med LTHs arbetsgrupp. I samarbete 
med utbildningsnämndens ordförande planerades hur självvärderingsprocessen skulle 
genomföras och hur arbetet skulle fördelas inom programmet. Programmen C, D och E 
har samordnats då dessa utbildningsprogram har en gemensam 
utbildningsnämndsordförande, delar av den administrativa personalen är gemensam och 
programmens bas återfinns inom samma institutioner. För att genomföra arbetet bildades 
en arbetsgrupp med följande medlemmar: 

Rune Kullberg, utbildningsnämndens ordförande 
Lars Olsson, utbildningsledare 
Christer Nilsson, utbildningsplanerare 
Annica Granath, studievägledare 
Nils Mattisson, student 
Anton Nitzsche, student 
Monica Almqvist, lärare 
Bertil Larsson, lärare 
Björn Regnell, LTHs arbetsgrupp (C, D, E) 

 
Aktiviteter: 
 24 november 2004: gemensamt kickoff-möte för programmen C, D, E, F, Pi, N. 

Arbetsgrupperna fick information, dokumentation och möjlighet att ställa frågor. 
Grupparbeten kring frågorna i programdelen. 

 11 januari 2005: LTH-gemensamt informationsmöte om självvärderingen. Arbets-
gruppen fortsatte sitt arbete. 

 8 februari: första versionen av svaren på programfrågorna klar. 
 10 februari: informations- och arbetsmöte för lärare på E-programmet. Grupparbeten 

där texterna bearbetades. 
 18 februari: arbetsgruppsmöte, ny bearbetning av materialet. 
 2 mars: arbetsmöte för programmets lärare, arbetet med 12-punktsanalysen inleddes. 
 8 mars: arbetsgruppen bearbetade dokumenten ytterligare. 
 14 mars: slutjustering av dokumenten, överlämning till LTH centralt. 

Studierådet har haft en nyckelroll i att engagera studenterna och ge synpunkter och förslag 
i arbetet med självvärderingen. I arbetsgrupper och på möten har studenterna varit 
representerade. 

22. Elektroteknikprogrammets obligatoriska del innehåller matematik, elektroteknik och 
andra väsentliga ingenjörsämnen – ca en tredjedel av vardera – som förbereder studenterna 
för att kunna skaffa sig såväl en ordentlig överblick, som ett relevant djup. Speciellt ges en 
hög kompetens i analys och syntes av olika typer av system, såsom elektrotekniska 
(analoga och digitala), reglertekniska, och kommunikationstekniska system, samt 
komponentkännedom och mättekniska metoder inom fyra inriktningar med sammanlagt 
17 fördjupningsområden. Den unika profil LTH kan erbjuda är att digitalteknik, analog 
elektronik, nanoelektronik, radioteknik, medicinsk teknik, telekommunikation, 
reglerteknik och industriella system är starka områden med tydlig och stark 
forskningsöverbyggnad och industriell relevans. Av detta skäl har det varit möjligt att 
skapa ett rikt elektroteknikprogram med stort urval av valfria kurser av vilka flera läses 
tillsammans med andra program inom LTH. 
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På elektroteknikprogrammet läser man 104 p obligatoriska kurser, 20 p breddkurser, 15 p 
djupkurser gör 20 p examensarbete och har utrymme för 21 p valfria kurser – bredd- och 
djupkurser med betingade val. Det finns hela 17 djupkorgar med flera djupkurser vardera, 
som är fördelade inom de fyra inriktningarna: Elektronikkonstruktion, System, sensorer och 
signaler, Programvaruutveckling och Telekommunikation. 
Då utbildningsprogrammet lades om inför läsåret 2000/01, togs det speciell hänsyn till 
utbildningens struktur mot bakgrund bland annat av den internationella (1992) och den 
nationella utvärderingen av programmet (1995). Baskunskaper, bredd och djup blev 
tydliggjorda. Det första året gavs en god fördelning av matematik, programmeringsteknik 
och karaktärsämnet elektronik. Valfriheten blev avsevärt större genom att 
alternativobligatorium infördes med flera kurser att välja mellan och med ett stort urval av 
valfria kurser. Det första tillfället att välja kurs efter intresse lades in redan på hösten i 
årskurs två. Studenterna är mycket positiva till den nya strukturen och anser att den 
obligatoriska delen av utbildningen har rimliga krav. 
I den nya utbildningsplanen för E finns projektarbetsformen och ingenjörsmässigheten 
tydligare än tidigare inlagd i det obligatoriska blocket. Detta har förstärkts ytterligare för 
nybörjare från och med 2003 genom att obligatoriet utökats med kursen Ingenjörsmässig 
analys (4 p). Här behandlas aspekter på resursanvändning, omgivningsmiljö och 
arbetsmiljö, ekonomisk medvetenhet, arbete i projektform med arbetstidsuppskattning, 
skriftlig och muntlig presentation med återkoppling etc. Kursen har också som ett mål att 
knyta samman förvärvade kunskaper från många områden av elektroteknik och ge tillfälle 
till reflektion över dessa. 

23. Programmets alla kurser har placerats i kategori a/b/c, och en viktning med antalet HST 
har gjorts. Resultat 23/64/13%. 

24. Ett centralt mål för elektroteknikutbildningen på LTH är, att alla studenter förutom en 
gedigen grund, också ska få en tydlig bredd och ett tydligt djup i sin utbildning. Förutom 
de obligatoriska kurserna, finns ett krav på val av kurser i en så kallad breddkorg. Denna 
innehåller kurser motsvarande 122 poäng, de flesta på motsvarande C-nivå, av vilka man 
måste välja minst 20 poäng. Förutom ett strikt krav på breddning, finns även ett strikt 
krav på fördjupning. Minst 15 poäng ska väljas ur någon av de sjutton djupkorgarna, som 
är organiserade i fyra inriktningar. 
Storleken på breddkorgen speglar det faktum att civilingenjörsutbildningen i elektroteknik 
spänner över ett stort område. Trots mångfalden är kurserna ämnesmässigt rimligt 
ortogonala mot varandra, vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att snäva in sig 
inom något delområde inom breddkorgen, utan oavsett vilka kurser omfattande minst 20 
poäng man väljer, kommer kravet på avancerad bredd att uppnås.  
Djupkorgarna är grupperade inom fyra inriktningar vilka tydligt avspeglar de centrala 
forskningsområdena inom elektroteknik vid LTH: 

 
Inriktningar Djupkorgar 

Elektronikkonstruktion:  Datorsystem, Radiokonstruktion, Digital 
mikroelektronik, Analog konstruktion, 
Nano-elektronik 

 

System, sensorer och signaler:  Reglerteknik, Industriella styrsystem, 
Inbyggda system, Sensorer och mätteknik, 
Medicinsk teknik, Signalbehandling 
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Programvaruutveckling:  Programvarusystem, Industriell 
programvaruteknik, Maskinrelaterad 
programmering 

Telekommunikation:  Nät, Informations- och 
kommunikationsteknologi, 
Elektromagnetiska fält och vågor 

Institutionernas forskningsområden, eller en samverkan mellan sådana, är utgångspunkten 
för konstruktionen av djupkorgarna. Inga strikta kriterier har fastställts, som en kurs måste 
uppfylla för att kunna ingå i en djupkorg. Exempelvis behöver inte varje kurs i en viss korg 
vara forskningsförberedande eller ens ha en breddkurs som förkunskapskrav, utan även 
avancerade kurser utan omfattande förkunskapskrav kan återfinnas i korgen. Däremot 
skall kurserna inom varje djupkorg ha en tydlig koppling till varandra och avspegla ett 
forskningsområde som är tillräckligt snävt, för att garantera att man genom att välja kurser 
motsvarande minst 15 poäng ur korgen kommer att – tillsammans med examensarbetet – 
uppnå ett sådant djup i sin utbildning, som samhälle och industri förväntar sig hos en 
civilingenjör inom elektroteknikområdet.  
Den student som har hittat ett område för fördjupning som lockar, utgår från detta och 
letar sig bakåt till breddkurserna. Då har man hjälp av kursplanernas förkunskapskrav, 
som man hittar i studiehandboken och i KA (kursadministrativa systemet). Ibland krävs 
det en eller flera kurser i breddkorgen som förberedelse till kurserna i djupkorgen, men det 
finns också kurser i breddkorgen som inte har någon direkt fortsättning i ett djupområde 
inom E-utbildningen. Förhoppningen är att den utformning som utbildningsstrukturen 
har skall underlätta valet och leda till en intressant och bra avslutning på studierna vid 
LTH.  
I civilingenjörsutbildningen i elektroteknik erbjuds också ett kurspaket inom området 
system på chips (Socware), som utgör en egen fördjupning. Studenter som väljer att läsa 
detta kurspaket uppfyller härigenom djupkravet. Studenter på elektroteknikprogrammet 
har också möjlighet att välja en ekonomiinriktning genom de två avslutningarna 
Industriell ekonomi eller Technology Management, eller att avsluta med påbyggnaden till 
civilingenjör i Riskhantering.  

25. Alla de obligatoriska kurserna i elektroämnen, det så kallade E-spåret, är integrerade under 
en gemensam kod i LADOK (ESS000-ESS081). Här finns också den avslutande kursen 
Ingenjörsmässig analys, vars främsta syfte är att knyta samman de olika kurserna inom 
blocket genom att ge studenterna i uppgift att analysera en specifik tillämpning 
(applikation), t ex pacemakern eller mobiltelefonen. Tidsmässigt sträcker sig detta arbete 
från hösten i årskurs 1 till våren i årskurs 3, då uppgiften redovisas skriftligt och muntligt. 
Uppgiften utförs i fyramannagrupper som handleds av lärare från kurserna inom E-spåret. 
Härigenom tränas respekten för det arbetssätt, som tillämpas i ett verkligt projekt i 
arbetslivet – tidsplanering, avrapportering, argumentation och grupparbete. 
Inlämningsuppgifterna och möten med handledarna är obligatoriska. Slutrapporten ska 
beskriva applikationen ur elektroteknisk, produktionsteknisk, ekonomisk och miljömässig 
synpunkt. Alla ESS-kurserna sammanfattas sålunda i ett dokument där man tvingas att 
reflektera tillbaka över två och ett halvt års studier.  
Som nämnts under fråga 22 innehåller elektroteknikprogrammets inledande obligatoriska 
del grundläggande kurser i matematik, elektroteknik och andra ingenjörsämnen – ca en 
tredjedel av vardera. Den speciella och starka kopplingen mellan lärarna inom E-spåret har 
dock inte resulterat i vattentäta skott gentemot de två andra ämnesgrupperna.  Genom 
regelbundna lärarmöten med representanter från alla ämnen, upprätthålls nödvändig 
koppling också till kurser utanför blocket med elektroämnena. Speciellt bör framhållas 
den samordning som sker mellan första årets elektronik och matematiken. 
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26. Data för frågorna 26-28 baseras på enkät som riktats direkt till kursansvariga lärare på 34 
kurser, och svarsfrekvensen var ca 90%. (Informationen är ej viktad; vare sig kursernas 
omfattning i poäng, undervisningstid, kontakttid för olika lärarkategorier etc har vägts in.) 

 
Data anger 

genomsnittligt 
antal per kurs 

Disputerade 
lärare 

Icke disputerade 
lärare 

Andel 
disputerade 

lärare  

Andel 
disputerade 

på LTH 
Obligatoriska 

kurser 2,6 4,8 35 % 43 % 

Valfria kurser 1,6 2,1 43 % 51 % 
Oviktat genomsnitt  1,8 2,5 42 % 47 % 

27. 
Data anger 

genomsnittligt antal 
per kurs 

Aktivt 
forskande lärare 

Totalt antal 
lärare  

Andel forskande 
lärare  

Andel 
forskande 

lärare på LTH 
Obligatoriska 

kurser 4,8 7,4 65 % 68 % 

Valfria kurser  3,3 3,7 89 % 78 % 
Oviktat genomsnitt 3,6 4,3 84 % 75 % 

 
Antalet forskande lärare är normalt högre än antalet disputerade lärare, vilket beror på att 
undervisande doktorander alltid forskar aktivt. 

28. 

Obligatoriska kurser Valfria kurser Genomsnitt för samtliga 
kurser på E-programmet 

4  av 12 kurser (33%) 14 av 55 kurser (25 %) 18 av 67 kurser (27 %) 

29. 
  Årskurs 1   Årskurs 2  Årskurs 3   Årskurs 4   Årskurs 5   Ht 2004 
  K   M   K   M   K   M   K   M   K   M 

Antal 
studenter 6 82 5 82 10 112 14 185 12 96 

1 <För de högskolor som använder terminsregistrering definieras årskurs 1 som de som har 
förstagångs- eller omregistrering på termin 1 eller 2 (FFG1, FFG2, OM1 eller OM2). Övriga 
årskurser definieras på motsvarande sätt. Högskolor utan terminsregistrering redovisar dem med 
någon form av kursregistrering eller resultat. Indelningen i årskurser sker efter den metod som 
högskolan bedömer lämpligast.> 

30. Antagning till senare del av program handläggs gemensamt vid LTH efter yttrande från 
berörd utbildningsnämnd. Det viktigaste villkoret för antagning till senare del av program 
är att studentens meriter tveklöst räcker för antagning i första årskursen eller att studenten 
har kompenserande studiemeriter från högskola. För dem som gått 
högskoleingenjörsutbildningar innebär detta normalt avlagd högskoleingenjörsexamen. 
Dessutom krävs att studenten inte behöver följa kurser i årskurs 1 i någon större 
omfattning. En individuell studieplan formuleras för de studenter som antas. Det är 
ovanligt, men det förekommer, att sökande inte kan antas på grund av platsbrist. 
Elektroteknikprogrammet har ett avtal med Växjö universitet, som innebär att 
studenterna där efter tre terminer läser en specialanpassad termin och kan på så sätt bli 
färdiga på något kortare tid än motsvarande 140 poäng. Utländska studenter med 
behörighet, placeras in med tillgodoräknanden till en lämplig nivå på LTH. Examinerade 
högskoleingenjörer – huvudsakligen från LTHs ingenjörsutbildning i Helsingborg och 
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från Malmö högskola, men även från resten av landet – erbjuds en 100-poängs avkortad 
utbildning till civilingenjör. 

31. Byggnaderna på LTHs campusområde är huvudsakligen uppförda på 1960-talet och har 
Akademiska Hus som fastighetsägare. Kårhuset färdigställdes 1994 och den senaste 
byggnaden, Ingvar Kamprad Designcentrum 2002. Byggnaderna från 60-talet är samtliga, 
med undantag för E-huset, i behov av underhållsåtgärder. Särskilt ventilationen är i behov 
av förbättring. Ventilationen uppfyller de normer som gällde vid tiden för uppförandet. 
Under de decennier som gått har kraven på ventilationen ökat från brukarna samtidigt 
som antalet personer och mängden värmeavgivande utrustning ökat betydligt. De åtgärder 
som av fastighetsägaren inte bedöms som normala underhållsåtgärder, måste finansieras av 
hyresgästerna. 
I E-huset har ventilationsombyggnad slutförts för hela byggnaden. Samtidigt har 
underhållsåtgärder och verksamhetsanpassning genomförts. Lokalerna i E-huset är därmed 
i gott skick. I den byggnaden finns ett större antal grupprum och läsrum än i övriga.  I E-
huset finns fyra hörsalar med mycket god standard, sexton seminarierum, femton datasalar 
och fjorton läsrum/grupprum. Matematikhusets annex med universitetsgemensamma sju 
hörsalar och tre skrivsalar är i behov av förbättring av ventilation och inredning. 
Studenterna framför genom studierådet att tillgången på lokaler är god i E-huset och de 
salar som används till föreläsningar och övningar är i allmänhet väl avpassade för 
studentantalet. Antalet läsplatser i studierum uppfattas emellertid som otillräckligt vid 
vissa tidpunkter, i synnerhet i anslutning till tentamensperioder. De största bristerna som 
studenterna kan anföra gäller ergonomin för sittplatser i föreläsnings-, övnings- och 
laborationssalar. I datorsalarna är emellertid sittergonomin god och datortätheten är oftast 
rimlig för salarnas storlek. Trots flera ombyggnader upplevs inte ventilationen som 
tillfredställande av studenterna. Detta problem är i synnerhet påtagligt i 
föreläsningssalarna i Matteannexet. 
Laborationssalarna hålls i möjligaste mån tillgängliga för studenterna, vilket ger möjlighet 
att utföra egna experiment utan tidspress. 
Tillgången till datorer är ibland ett problem då lokalerna dagtid ofta är uppbokade för 
undervisning. Det trådlösa lokala nätverk som tillhandahålls av Elektrotekniska 
föreningen tillåter emellertid studenterna att arbeta från sina privata datorer som ett 
komplement. 

32. De antagna studenterna får informationsmaterial om LTH, E-programmet och 
teknologkåren hemsänt till sig under sommaren, tillsammans med ett matematikhäfte och 
en liten tävlingsuppgift i matematik. Av de insända rätta svaren på denna, belönas några 
studenter genom lotten med en uppsättning av den första matematikkursens böcker. För 
att ytterligare hjälpa igång matematikstudierna, erbjuds studenterna att delta i den 
repetitionskurs som Stockholms universitet erbjuder på distans.  
Introduktionen av de studenter som anländer till Lund, sker på flera sätt; studenterna 
själva har sina aktiviteter, men samarbetar nära med programmet, framförallt i 
fadderverksamheten, men även när det gäller studenternas arbete med den sociala 
introduktionen. Dessa aktiviteter har bland annat till syfte att ge de nya studenterna en 
inblick i vad akademiska studier är för något och ge dem en hållbar attityd till studierna. 
De nya studenterna delas in i faddergrupper och varje grupp tilldelas två faddrar. 
Faddergrupperna har ett intensivt umgänge under den första tiden, både med sociala 
aktiviteter och med studier tillsammans. På så sätt överförs studieteknik från äldre 
kamrater. Vissa av faddergrupperna fungerar under flera år.  
Studenterna får fylla i enkäten EAS (Early Alert System) i samband med uppropet med 
frågor om bland annat gymnasiestudier, attityd till de kommande studierna, förväntningar 
på de kommande studierna och förväntad framgång i studierna. Ur denna framgår det 
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tydligt att ganska få förbereder sig sorgfälligt inför studiestarten. Information om hur 
angeläget detta är måste göras bättre, för att få en större andel att förbereda sig mera.  
Traditionellt har vi erbjudit så kallade räknestugor under vecka 0 med äldre studenter som 
handledare. Hösten 2004 bedrevs denna verksamhet på ett annorlunda sätt, med en 
repetitionskurs i matematik baserade på boken Mot bättre vetande i matematik, som pågick 
hela introduktionsveckan. Den var upplagd som den vanliga terminsundervisningen med 
föreläsningar och övningar med de lärare, som sedan skulle undervisa i den första 
matematikkursen. Syftet var att de nya studenterna tidigt skulle komma till insikt om, att 
det kan vara stor skillnad mellan att studera matematik på gymnasiet och på LTH. Denna 
introduktion var mycket välbesökt, men trots det blev resultatet på den första tentamen ht 
2004 inte markant bättre än tidigare. Andra faktorer har säkert spelat in, såsom t ex årets 
låga söktryck. 
Höstterminen innehåller kurser i matematik, programmeringsteknik och elektronik, där 
ambitionen varit att studenterna ska få utlopp för sitt intresse och mycket arbete har lagts 
på att göra elektronikkursen intressant och ge E-studenterna en elektroteknisk identitet. 
Bland annat får alla studenterna en låda med komponenter, instrument, verktyg och en 
komponentkatalog (ett så kallat labkit), så att de kan laborera en del på egen hand – ett 
mycket populärt inslag. Vissa inlämningsuppgifter kräver att man använder sig av lådans 
innehåll.  
Ytterligare information om programmets uppbyggnad, möjligheter till studier utomlands, 
forskarutbildningen etc., lämnas i samband med möten i mindre grupper under hösten. 
Uppslutningen till dessa möten är tyvärr mager. Ytterligare ett tillfälle ges i slutet av 
vårterminen inför valet av valfri kurs i första läsperioden på hösten i årskurs två. 
Ett del problem upplevs av både studenterna och programmet i övergången från 
gymnasieskolan beträffande innehållet i matematik och elektroteknik. Insikten om det 
verkliga förhållandet i gymnasieskolan är liten, men studeras nu genom direkta kontakter 
med gymnasielärare. All matematik finns inte färdig när den behövs i elektroniken trots 
ett medvetet arbete att förbättra detta. Tentamensperioden i december innehåller tre 
tentamina, vilket är för mycket i slutet av den första terminen. 

33. Studenterna har tre parallella ämnen den första terminen: Elektronik, programmering och 
matematik som samtliga erbjuder olika former av differentierad undervisning. I elektronik 
ökas studiemotivationen genom ämnesdefinierande aktiviteter såsom labkit för eget 
experimenterande, gästföreläsare från industrin, tidig laboration och projektarbete i grupp. 
Undervisning i studieteknik ges också under första terminen. I kursen 
Programmeringsteknik har man som student möjlighet att välja tre olika nivåer för 
föreläsningarna. Den vanliga föreläsningsserien (som inte förutsätter några förkunskaper) 
kompletteras med extra föreläsningar för dem som känner att de behöver extra hjälp, samt 
snabbgenomgångar för dem som antingen har lätt för ämnet, eller tillräckliga 
förkunskaper. Snabbgenomgångarna går lite djupare in på vissa områden än resten av 
kursen. Under kursens gång ges 24 vanliga föreläsningar, 14 extragenomgångar och ca 10 
snabbgenomgångar. 
Varje år sätts speciella åtgärder in för att förbättra matematikkunskaperna. Ett 
repetitionsmaterial skickas ut tillsammans med beskedet om antagning. I 
introduktionsveckan följs detta upp med föreläsningar och övningar. Alla övningar i 
matematik är av typen räknestuga där studenterna sitter och räknar, medan läraren går 
runt och hjälper till, så att undervisningen anpassas till den enskilde studentens 
förkunskaper och behov. I den första analyskursen erbjuds ett större antal övningar. 
Vidare har kurschefen schemalagd mottagningstid där alla studenter kan få hjälp. Ett 
färdighetstest i matematik erbjuds i läsvecka 3 den första läsperioden. Studenterna 
stimuleras via utdelade exempeltest att öva upp den individuella räknefärdigheten och ges 
möjlighet att ställa frågor och få hjälp under övningarna. Inför hösten 2005 skjuter 
nämnden till ytterligare ekonomiska medel för nya inslag i matematikundervisningen. 



 LTH, Elektroteknik 

  125 

 

S

55%

Ö

17%

F

22%

L

6%

Studenterna kommer med högst varierande förkunskaper även i fysik. Detta hanteras i 
fysikkursen på E genom att den börjar i ett relativt långsamt tempo och med stoff som i 
huvudsak är en repetition av viktiga delar av gymnasiefysiken, fast i ett begreppsmässigt 
mer avancerat sammanhang. De inledande övningarna fokuseras så mycket som möjligt 
på själva problemlösningsmetodiken. På samma sätt ägnas de inledande laborationerna 
mycket åt allmän experimentell metodik. 
Det finns ingen riktigt bra mekanism för att fånga upp de studenter, som är anonyma för 
lärarna. Fler direkt obligatoriska testmoment (t ex inlämningsuppgifter) är en hjälp för 
många. Den operativa utvärderingen ökar också den nödvändiga återkopplingen. 

34. I tabellen nedan redovisas den i LTH: s Läro- och timplan redovisade schemalagda 
undervisningstiden uttryckt i enheter om 45 minuter inom det obligatoriska blocket de 
första 4 terminerna. I diagrammet jämför vi denna schemalagda tid med den i Läro- och 
timplanen angivna självstudietiden (S). 

Föreläsningar Övningar Laborationer 

Termin Totalt Per 
poäng Totalt Per 

poäng Totalt Per 
poäng 

1 168 8,4 168 8,4 24 1,2 

2 186 9,3 114 5,7 52 2,6 

3 126 6,3 92 4,6 52 2,6 

4 158 7,9 120 6,0 52 2,6 

Medelvärde 160 8,0 124 6,2 45 2,3 
 

35. Av den totala studietiden 39 timmar i medel per vecka, så utgör 19,7 timmar 
självstudietid och 19,3 timmar schemalagd tid. Kvinnor lägger ner mer tid på självstudier 
än män, 22,2 resp. 19,5 timmar per vecka i medeltal. 

 
 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Totalt 

E 13,3 15,7 20,6 24,2 19,8 

Totalt LTH 15,8 15,8 18,9 23,5 18,1 

 
Dessa siffror är framtagna genom Teknologenkäten 2004 och har beräknats baserat på 
total angiven studietid minus schemalagd tid. 

36. Projektkurserna spänner över många ämneskunskaper och en del av projekten är 
specificerade av företag, vilket ger en stark arbetslivsanknytning. Flera av projektkurserna, t 
ex inom mekatronik och automation, har en tydlig koppling till de arbetsformer som 
studenterna senare kommer att möta inom arbetslivet. Uppskattningsvis är andelen kurser 
under terminerna 5-8 som integrerar kunskaper från flera ämnesområden 26 %. Några 
exempel: 
 Den nya kursen ingenjörsmässig analys knyter samman alla kurserna i E-spåret. I 

början av termin 5 sammanställer och redovisar studenterna två terminers arbete med 
en applikation, t.ex. en DVD-spelare. 

 IC-konstruktionskurserna har koppling till analogteknik, digitalteknik, 
signalbehandling, radio och halvledarfysik. Stark industrianknytning ges då ett 
studentkonstruerat chip tillverkas av en kommersiell tillverkare. 

 Kursen radiosystem binder ihop kunskaper från bland annat elektronik, fältteori och 
informationsteori. 
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 Kurser i signalbehandling och medicinsk teknik ges i nära samarbete med Lunds 
universitetssjukhus. 

 Kurserna Digitala projekt och VLSI-arkitektur, är exempel på projektkurser i digital 
teknik, som leder till fullbordade konstruktioner. 

 Kedjan av fortsättningskurser i elektrisk mätteknik integrerar ämneskunskaper från 
fältteori, förstärkarteknik, komponentfysik och EMC. 

 I kursen realtidssystem integreras förkunskaper från kurser i programmering, 
realtidsprogrammering och reglerteknik i ett projekt med fokus på datorbaserade 
reglersystem. 

I projektgrupperna är det vanligt att studenter från olika program, t.ex. elektroteknik, 
datateknik och teknisk fysik, arbetar tillsammans. Fördjupningskorgarna är integrerande 
till sin karaktär liksom, naturligtvis, examensarbetet.  

37. För att stimulera kritiskt och självständigt tänkande får studenterna ut en egen liten 
laborationsutrustning (labkit) i den första Elektronikkursen i årskurs 1. Denna används 
bland annat för att studenterna i lugn och ro ska kunna lösa praktiska inlämningsuppgifter 
hemma, som sedan redovisas på laborationstid. I laborationsutrustningen ingår också en 
komponentkatalog som innehåller 2000 sidor med elektroniska komponenter och 
instrument. Denna skall uppmuntra studenterna till att beställa hem komponenter för att 
göra egna konstruktioner. 
I den första Elektronikkursen tränar också studenterna självständigt tänkande och får ett 
forskande förhållningssätt, genom att de själva planerar sitt laborationsarbete i stället för 
att följa färdiga laborationshandledningar. Utförliga skrivna laborationsrapporter krävs i 
många kurser genom hela utbildningen. 
I kursen Ingenjörsmässig analys skall studenterna använda sina kunskaper från 
obligatoriska kurser och göra beräkningar och konstruktioner i anslutning till en verklig 
applikation. Då tränas ingenjörsmässiga discipliner som t ex skattning, lösbarhet och 
rimlighet. Arbetet med applikationen redovisas både skriftligt och muntligt, varvid stor 
vikt läggs vid att resultaten kommuniceras på ett vetenskapligt sätt. 
Kurserna i djupkorgarna är ofta tydligt forskningsanknutna och de lärare och handledare 
som undervisar är också aktiva forskare. Många av kurserna är dessutom 
projektorienterade vilket också tränar det forskande förhållningssättet. I flera kurser 
förekommer kamratgranskning.  
Examensarbetet vid LTH utförs antingen på ett företag eller på en institution. De arbeten 
som utförs på en institution är ofta knutna till aktiva forskningsprojekt. Studenterna får 
arbeta självständigt med handledning av en doktorand eller senior forskare. Alla 
examensarbetare ska opponera på ett annat arbete, d v s de får kritiskt granska en rapport 
om ett annat område. De ska sedan kommentera både rapporten och den muntliga 
redovisningen av examensarbetet. Detta tränar den opponerande studenten i kritiskt 
tänkande samtidigt som det höjer nivån på redovisningen av det aktuella arbetet. 

38. De flesta kurserna med laborationer har frekventa redovisningar i form av skrivna, ibland 
kamratgranskade rapporter. De flesta kurser med projektinslag har dessutom muntlig 
presentation med diskussion och argumentationsträning. I vissa kurser ingår också 
regelrätt undervisning i presentationsteknik av erfarna lärare från LU. I fysikkursen får 
studenterna tillfälle att demonstrera problemlösning vid tavlan. Ingen regelrätt 
språkgranskning av språkvetare förekommer, annat än som ett litet inslag i den första 
elektronikkursen i årskurs 1.  
Det avslutande examensarbetet redovisas både skriftligt och muntligt och innehåller 
dessutom träning i att kritiskt granska och opponera på ett annat arbete. 
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39. I en enkät direkt till kursansvariga för 67 kurser, varav 12 obligatoriska och 55 valfria 
undersöktes förekomsten av (1) gästlärare från näringslivet, (2) gästlärare från andra 
lärosäten (nationell eller internationellt), (3) projektarbeten/projektuppgifter som bedrivs i 
samarbete med företag, (4) studiebesök (utanför LTH/LU). 

 
 (1)  (2) (3) (4) 

Obligatoriska kurser 33 % 0 % 0 % 0 % 
Valfria kurser 25 % 18 % 18 % 9 % 

Samtliga kurser 27 % 15 % 15 % 7 % 

 
Resultatet visar att så mycket som en tredjedel av de obligatoriska kurserna har gästlärare 
från näringslivet. Nästan en femtedel av de valfria kurserna har projektarbeten i samarbete 
med företag. Studenterna ser gärna att kontakterna med omvärlden ökar i både 
obligatoriska och valfria kurser. Dessutom erbjuder examensarbetet en viktig möjlighet till 
kontakter med omvärlden. Hela 74 % av examensarbetena på programmet utförs i 
samarbete med näringslivet (68 %) eller annan organisation utanför LTH (6 %). 
Utbildningen har under inledningen inte ett så stort utbyte med näringslivet som kanske 
är önskvärt, men en positiv trend kan ändå uppfattas. Gästföreläsningar är till en början 
orienterande och senare mer integrerade i kurserna. Detta är ett bärande tema i ESS-
spåret. Gästföreläsare från näringslivet är relativt vanligt förekommande i kurserna under 
de senare årskurserna, där några även följs upp med kursprojekt eller studiebesök ute på 
företagen. I den kurs där konceptet är mest renodlat hålls hela föreläsningsserien av 
specialister från sjukvården inom öresundsregionen. En del projektkurser har handledare 
från industrin tillgängliga för studenterna under kursens gång. 
Teknologkåren arrangerar en årlig arbetsmarknadsdag, ARKAD, under hösten med syftet 
att dels ge studenterna möjlighet att diskutera sina studie- och yrkesval med 
näringslivsrepresentanter, dels ge företagen möjlighet att rekrytera till examensarbeten, 
Trainee-program med mera. Därutöver arrangerar sektionerna inom E-huset en mässa 
mer riktad mot de verksamhetsområden som är aktuella för en E-, C- och D-student. En 
målsättning har där också varit en tydligare forskningsanknytning snarare än en inriktning 
mot rekrytering. En svaghet med verksamheten som anordnas av studenterna är att den är 
mycket konjunkturkänslig, vilket medför att den endast är tjänlig som ett komplement till 
de av högskolan arrangerade kontakterna. 

40. 
  Termin   Andel i procent av total examination 

   salstentamina duggor  projektredovisning  kontinuerlig eller annan 
examination 

1 85 5 10  
2 85   15 
3 85   15 
4 75   25 
5 50  10 40 
6 50  25 25 
7 50  25 25 
8 50  25 25 

 
Som framgår av tabellen dominerar salstententamina starkt under de första fyra 
terminerna. Kontinuerlig examination tillämpas dock redan termin två och får en 
betydande omfattning termin 5. Inom ramen för den kontinuerliga examinationen testas 
både teoretiska och praktiska färdigheter. 
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41. UG (godkänd/underkänd) och TH (underkänd/3/4/5) där TH är vanligast. 

42. Examinationen fyller en viktig funktion för studenterna. Den är bekräftelsen på att man 
nått till den nivå, som förväntas av en verksam ingenjör. Härigenom får studenten – och 
så småningom den färdige civilingenjören – en stor trygghet och ett stort självförtroende 
att arbeta med nya projekt med okänd utgång. Livet efter examen är ett liv utan facit med 
rätta svar!  
Alltfler kurser på LTH får nu tydligare målformuleringar av typen kunskapsmål, 
färdighetsmål och attitydmål. Syftet är att göra det lättare att både formulera och 
identifiera målen. Som särskild målsättning för civilingenjörsutbildningen i elektroteknik 
anges i utbildningsplanen att utbildningens främsta mål är att ge en hög kompetens i 
analys och syntes av elektrotekniska system. En stor del av examinationen är individuell 
och det ger god möjlighet att, om inte mäta, så i varje fall bedöma att, och hur väl, målen 
uppfylls. 
De obligatoriska kurserna och obligatoriska moment i andra kurser, såsom t ex 
genomförda och godkända laborationer, obligatoriska inlämningsuppgifter som rättas 
individuellt mm, säkerställer att vissa av målen uppfylls. Kursen Ingenjörsmässig analys 
medför regelbundna träffar med handledarna, där man diskuterar målen och hur nära 
dessa man nått i sitt arbete. Kursen och dess projekt redovisas som avslutning skriftligt och 
muntligt med kritik och diskussion.  
Allmänt uppfattar enligt CEQ studenterna examinationen som förståelseinriktad på LTH. 
Kontinuerlig examination och praktiska prov är andra exempel på sådana moment, där i 
varje fall subjektiv bedömning är möjlig. I flera kurser införs nu därför sådana mer 
avancerade examinationsmetoder. 

43. Regelverket för examensarbeten innefattas i en kursplan som är gemensam för samtliga 
examensarbeteskurser vid LTH. Denna kursplan infördes per 1/12 2004 (dnr LTH G49 
1708/04). Kursplanen stadgar att ” I examensarbetet skall studenten visa förmåga att 
tillämpa och sammanställa kunskaper och färdigheter förvärvade inom olika centrala och 
kvalificerade kurser inom det aktuella utbildningsprogrammet”. Examensarbetet skall 
alltså vara fördjupande och inte breddande, vilket begränsar valet av ämne. I 
utbildningsplanen ges tydlig information om i vilka ämnen examensarbetet kan fullgöras. 
Studenter kan göra examensarbete i annat ämne först efter särskilt beslut av UNE. 
LTH fordrar att studenten skall ha minst 140p som kan ingå i examen för att få påbörja 
examensarbetet. I praktiken garanterar detta att studenten har påbörjat 
fördjupningsutbildningen inom programmet. 
Länk till LTHs bestämmelser om examensarbeten: 
www.lth.se/intralth/Policydokument/BestammExarbeten.pdf  

Länk till den gemensamma kursplanen: 
www.lth.se/for_student/Examensarbete/Kursplan.html  

44. LTH tillämpar betygskalan underkänd/godkänd. Ett examensarbete kan godkännas först 
då studenten redovisat sitt arbete i form av en skriftlig rapport, färdigställt en särskild 
fristående sammanfattning, har redovisat arbetet vid ett offentligt seminarium samt har 
opponerat på ett annat examensarbete. Examinatorn godkänner dessa moment. Liksom 
för andra kurser är det institutionen som sätter upp mer detaljerade kriterier. Kriterierna 
kommuniceras till studenterna genom handledaren och genom den information om 
examensarbete som finns tillgänglig på hemsidan. 

45. För varje examensarbete skall finnas både en examinator och en handledare, som inte får 
vara samma person. Examinatorn ansvarar för att godkänna uppgiften och studentens 
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förkunskaper, samt för att göra prestationsbedömningen. Handledaren ger det praktiska 
stödet till studenten, och ansvarar för att uppgiften kan genomföras på 20 veckor. 
Regeln att handledare och examinator skall vara olika personer infördes 1 december 2004. 
Även innan regeln infördes var det så i de allra flesta fall. 

46. Det normala är att studenten och handledaren utarbetar en detaljerad tidplan för 
examensarbetet. Utformningen skiljer sig dock mellan institutionerna. Eftersom betyg ges 
på skalan underkänd/godkänd påverkas inte betyget av genomförandetiden. I princip 
gäller dock att om tiden är så lång att den frågeställning som examensarbetet avser har 
blivit helt inaktuell så kan ett examensarbete underkännas. 

47. LTH har inte kunnat mäta tidsåtgången för examensarbeten, eftersom detta inte 
registreras vare sig på institution, utbildningsadministration eller i LADOK. Genom nya 
interna anmälningsrutiner och nya funktioner i LADOK blir detta möjligt f o m 2005. 

48. I december 2004 skickades en enkät till alla prefekter innehållande en förteckning över alla 
examensarbeten utförda 2000-2004. I svaren angav prefekterna för varje examensarbete 
om det hade varit utlandsförlagt (Utl), utförts i samarbete med företag (För) och/eller med 
annan organisation (Org). Med annan organisation avses myndigheter, kommuner, annat 
lärosäte etc. Vissa examensarbeten har fått dubbla markeringar, dvs de kan ha gjorts såväl 
utomlands som i samarbete med företag. 

 
Antal Andel % Examensarbetetsämnen under 

2000-2004 Tot Utl För Org Tot Utl För Org 
Elektrovetenskap 185 8 154 1 31 4,32 83,2 0,54 
Informationsteknologi 137 4 79 1 22,9 2,92 57,7 0,73 
Telekommunikationsteknik 95  57 2 15,9 0 60 2,11 
Reglerteknik 37 1 25 8 6,2 2,7 67,6 21,6 
Datavetenskap 34 2 23 1 5,7 5,88 67,6 2,94 
Industriell elektroteknik 24 1 20 1 4,02 4,17 83,3 4,17 
Elektrisk mätteknik 19 1 8 9 3,18 5,26 42,1 47,4 
Matematik 17 2 6 3 2,85 11,8 35,3 17,6 
Technology management 12 1 12  2,01 8,33 100 0 
Produktionsekonomi 10 1 9 2 1,68 10 90 20 
Ergonomi- och aerosolteknik 9  4 3 1,51 0 44,4 33,3 
Matematisk statistik 6 1 2 1 1,01 16,7 33,3 16,7 
Centrum för rehabteknik 5  4 2 0,84 0 80 40 
Energi- och byggdesign 2    0,34 0 0 0 
Fasta tillståndets fysik 2    0,34 0 0 0 
Teknisk akustik 1    0,17 0 0 0 
Förpackningslogistik 1  1  0,17 0 100 0 
Värme- och kraftteknik 1  1  0,17 0 100 0 
Totalt 597 22 405 34 100 3,69 67,8 5,7 

 

49. Utlandsstudier stimuleras framförallt genom ett tidigt medvetandegörande redan under 
första läsårets informationsträffar. I samband med utlysningarna av utbyten på 
universitetsavtal, inbjuds alla intresserade studenter till informationsmöten med LTHs 
Internationella grupp, ofta medverkar också utbildningsledaren.   
En student som ska ge sig iväg till ett annat universitet, diskuterar studiernas innehåll och 
sitt val av kurser med utbildningsledaren då studiekontraktet upprättas (den gula 
blanketten). Detta gör att den administrativa hanteringen blir förhållandevis enkel och 
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säker. Studenten håller också kontakt med utbildningsledaren via epost under sin 
utlandsvistelse. Eftersom utlandsstudierna normalt genomförs under det fjärde året, skaffar 
studenten sig ofta sin fördjupning hos värduniversitetet. En frikostig attityd till 
tillgodoräknande av utländska kurser tillämpas vid återkomsten, med sådana kriterier att 
kvaliteten kan garanteras. 

Utbytesstudier i examina 2000-2004: 
Elektroteknik  18 AUSTRALIEN 

  12 USA 
  9 TYSKLAND 
  6 FRANKRIKE 
  4 SCHWEIZ 
  4 SPANIEN 
  2 NORGE 
  8 Andra länder  

TOTALT 609 63  

 
Till vissa länder har endast en student valt att resa: Kanada, Danmark, Italien, Polen, 
Portugal, England, Venezuela och Österrike. Elektroteknikprogrammet har dessutom haft 
flera studenter på dubbelexamensavtal inom TIME i Spanien och Frankrike. 

50. Av E-programmets 137 kurser är 103 listade som lämpliga för utländska studenter. Med 
lämplighet menas här inte nödvändigtvis att kursen ges på engelska. Om kursmaterialet –
 textbok, övningsmaterial, laborationer och anvisningar – finns på engelska och kan 
läraren avsätta tid (som ersätts centralt) för personlig handledning på engelska, rubriceras 
kursen som lämplig för utländska studenter. Alla kurser som delas med det internationella 
magisterprogrammet (SOCWARE) undervisas fullt ut på engelska, men även flera andra 
kurser. Den övervägande delen av undervisningsmaterialet finns på engelska. Alla 
inkommande studenter tilldelas en studentfadder, som hjälper till med integrationen på 
LTH socialt och med att lösa praktiska problem. 

51. Samarbete och utbyte mellan lärare nationellt och internationellt sker i omfattande grad 
på institutionsnivå, även om någon samlad kartläggning av dessa verksamheter inte finns 
på programnivå. Många lärare har kontakter med forskare runt om i världen och på 
konferenser och i forskningsutbyte sker också en naturlig dialog kring grundutbildningen 
och internationella jämförelser är vanliga. Många specialämnen har även internationella 
utbildningskonferenser där LTHs lärare ofta deltar. 
Det finns några exempel på sådana samarbeten och utbyten på Elektroteknikprogrammet. 
Ett antal lärare och forskare på LTH, naturvetenskapliga fakulteten, medicinska fakulteten 
och universitetssjukhuset i Lund har deltagit i ett EU Leonardo da Vinci-projekt för att 
utveckla ett internationellt utbildnings- och praktikpaket för blivande sjukhusfysiker. 
Målet har varit att det skall ge sjukhusfysikern den praktiska kompetens som krävs av det 
europeiska regelverket inom ämnesområdena magnetresonans (MRI), ultraljud, 
röntgendiagnostik, nukleärmedicin och strålbehandling.   
Elektrovetenskap vidareutvecklade under åren 2000 – 2001 kursen Analog elektronik och 
utvecklade den nya fortsättningskursen Avancerad analog design efter ett nytt koncept 
framtaget på TU Delft. Lärare och doktorander från de två universiteten har ett nära 
samarbete i ämnet. Elektrovetenskap, LTH, har tagit fram övningsmaterial som även 
används på TU Delft. Resultatet är en i alla avseende väl fungerande kurskedja. Även 
några andra universitet i Europa samarbetar med TU Delft med sin motsvarande kurs.  
Kursen Programmeringsteknik har utvecklats med stöd av lärare för motsvarande kurser 
på universiteten Princeton, Harvard och Columbia i USA. Detta utbyte syftade till att 
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säkerställa att kursen har en rimlig omfattning och svårighetsgrad, och att den presenterar 
materialet på ungefär samma sätt som man gör vid några av världens ledande universitet. 

52. Någon strukturerad jämförelse med liknande utbildningar har inte genomförts. En 
möjlighet inför framtiden är att undersöka vilka vinster sådan verksamhet kan ge och vilka 
kostnader den medför. 

53. Rektor initierade i slutet av 1990-talet en strategi för kvalitetsarbetet vid LTH. En del av 
kvalitetsarbetet bestod i att LTHs ledning gav utbildningsnämnderna i uppdrag att 
skriftligt svara på de förväntningar som ledningen hade. Därefter svarade institutionerna 
på ledningens och nämndernas förväntningar i ett dokument kallat ”Mål för den goda 
institutionen – grundutbildningen”. Ett annat inslag i kvalitetsarbetet var att yrkeslivets 
krav och förväntningar på ingenjörsutbildningen vid LTH dokumenterades. 
Ett viktigt resultat av kvalitetsarbetet är att rollerna och ansvarsområdena för LTHs 
ledning, utbildningsnämnderna och institutionerna klargjordes. Nämnden har i sitt 
kvalitetsarbete utgått från den strategi som sålunda etablerades i slutet av 1990-talet. 
Förbättringsarbetet sker på olika nivåer. Centralt sker kompetensutveckling genom olika 
typer av kurser, t ex ledarskapskurser och pedagogiska kurser.  
På programnivå sker utveckling genom att nämnden analyserar utbildningen och beslutar 
om förändringar. En viktig väg att nå förbättringar är dialog mellan företrädare för 
nämnden och institutionerna med beaktande av de olika roller och ansvar som finns. 
Nämnden delar också varje år ut ett antal kvalitetspremier om ca 50 kkr. Ett dokument 
beskriver processen och urvalskriterier. Studenternas studieråd initierar kvalitetsfrågor till 
både institutionerna och nämnden. För kvalitetssäkring av utbildningen använder LTH 
CEQ för kursutvärderingar och uppföljning.  
På institutionsnivå sker ett betydande kvalitetsarbete som resulterar i att kurser och 
kurskedjor utvecklas både innehållsmässigt och pedagogiskt. I detta arbete utnyttjas även 
de erfarenheter som kan nås av att forskare/lärare tidvis arbetar vid andra universitet i 
världen och att forskare/lärare från andra universitet tidvis arbetar vid LTH. 

54. Gemensamt LTH: På LTH skiljer vi på två typer av utvärderingar, operativ utvärdering 
och rapporterande utvärdering. Operativ utvärdering syftar till att förbättra 
undervisningen och lärandet under pågående kurs. Rapporterande utvärdering innefattar 
en efterhandsbedömning av kurser och genomförs veckorna efter kursens slut. 
Grundtanken med LTHs metodik för kursutvärderingar är att kvalitetssäkra den 
utvärderande dialogen under och efter varje kurs. 
 
Såväl den operativa utvärderingen som den rapporterande utvärderingen skall bygga på 
information om studenternas upplevelser och åsikter. För den rapporterande 
utvärderingen används en enhetlig enkät, Course Experience Questionnaire (CEQ) och 
ansvaret för genomförandet ligger på utbildningsnämnden. CEQ innehåller inte frågor 
om enskilda kursmoment utan fokuserar på övergripande faktorer som återkoppling, 
motivation, tydliga mål och krav, arbetsbelastning etc. Det faktum att enkäten inte 
innehåller frågor om enskilda kursmoment uppfattas som en svaghet av många lärare. För 
den operativa utvärderingen, som är institutionens ansvar, sker informationsutbytet på en 
mängd olika sätt.  
För alla kurser med fler än 30 anmälda genomförs rapporterande kursvärdering med 
CEQ. Svarsfrekvensen totalt ligger på knappt 70 %. Enkätsvaren sammanställs centralt 
och ett kursutvärderingsmöte hålls med lärare, studenter och utbildningsledare. Dessa 
sammanfattar var för sig sina åsikter och förslag om förändringar i en slutrapport som 
skickas till samtliga kursdeltagare och läggs ut på LTHs hemsida. För mindre kurser finns 
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ett förenklat förfarande men kraven på lärarna att skriftligt rapportera hur man reflekterar 
över sin undervisning är desamma för alla LTH:s kurser. 
E-specifikt: Vid tre tillfällen varje läsperiod träffas nämndens ordförande, 
utbildningsledaren, utbildningsplaneraren, studievägledaren och studentrepresentanterna i 
nämnden för att diskutera aktuella frågor i utbildningen och uppföljning av 
kursutvärderingar. Studentrepresentanter deltar även i möten med nämndens ordförande, 
utbildningsledare, utbildningsplanerare och företrädare för enskilda institutioner 
diskuterar utfallet av kursutvärderingar och utfallet av examinationen för hela läsåret. 
Nämnden får en sammanställning av samtliga CEQ-slutrapporter inom programmet. För 
de flesta kurser anser nämnden, att det som framkommit av slutrapporten ger underlag för 
ansvarig institution att genomföra kursen på ett bättre sätt nästa gång den ges. Det är dock 
uppenbart att några kurser inte fungerat tillfredställande. För dessa kurser formaliseras 
uppföljningen, genom att ordföranden utser en arbetsgrupp där institutionsrepresentanter 
och studenter ingår.  
Inom institutionerna förekommer – med olika ambitionsnivå – intern uppföljning av 
kursutvärderingarna. Det finns exempel på institutioner där kursutvärderingar diskuteras 
på lärarmöten och redovisas på institutionsstyrelsemöten. Några institutioner byter 
regelbundet kursansvarig. En uttalad strategi med detta är att det ska finnas flera lärare 
inom en institution som har genuin kunskap om varje kurs, samt att flera lärare ska kunna 
engageras för att utveckla kurserna både innehållsmässigt och pedagogiskt. 

55. Nämndnivå: En majoritet av utbildningsnämndens ledamöter är lärare. Nämnden samlar 
in andra lärares erfarenheter vid utvärderingsmöten (både reguljära CEQ-möten och 
uppföljningsmöten), lärarmöten för hela programmet och genom spontan dialog med 
lärare. Studievägledares och utbildningsplanerares erfarenheter samlas in och kanaliseras, 
bland annat genom ett möte mellan nämndens ordförande, utbildningsledare, 
studievägledare och utbildningsplanerare varje vecka. 
Institutionsnivå: (gäller de flesta institutioner): Veckovisa möten hålls under kursens gång 
då alla inblandade undervisare träffas. Där diskuteras allt som har med kursen att göra. 
Vid dessa tillfällen får kursansvariga information om vad som händer under övningar och 
laborationer, vad som går bra och vad som går dåligt, hur studenter uppfattar kursen och 
undervisningen, etc. I flera fall samlar institutionen några studenter mitt i en kurs för att få 
deras synpunkter på undervisningen. Därefter dokumenteras detta för att diskuteras bland 
lärare. Vissa förändringar kan naturligtvis göras direkt i pågående kurs. Andra mer 
omfattande förändringar planeras till nästkommande år. På grundval av kursutvärderingar 
vid kursens slut planeras eventuellt förändringsarbete. 
Vid utveckling och revidering av kursmaterial deltar normalt flera personer som varit 
engagerade i kursen de senaste åren. Det är viktigt att inte föreläsare utvecklar material på 
egen hand, utan att även övningsledare och laborationshandledare är med. Det är dessa 
som känner studenterna bäst och vet vilka problem som dykt upp under kursen. Mer 
formellt samlas hela institutionens lärare en heldag per år för att diskutera mer strategiska 
utbildningsfrågor inför det kommande året. 

56. En övergripande insamling av synpunkter gjordes i slutet av 1990-talet och 
dokumenterades i skriften ”Yrkeslivets krav och förväntningar på ingenjörsutbildningen 
vid LTH.” Inför omläggningen av utbildningen 2000 fanns en särskild grupp med 
näringslivsrepresentanter som fick ge sina synpunkter på vad utbildningen skulle 
innehålla. I nämnden finns näringslivsrepresentanter som ger synpunkter och deltar i 
berednings- och beslutsprocessen. Följande aktiviteter genererar avnämarsynpunkter: (1) 
industrianknutna projektkurser, (2) industrianknutna examensarbeten, (3) 
arbetsmarknadsdagar, (4) gästforskare från industrin och lärare som under en tid varit 
verksamma i industrin ger upphov till att nya kurser inrättas som ger ny och nödvändig 
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kompetens för att möta kraven och behoven från näringslivet, (5) alumniverksamheten 
(denna måste dock utnyttjas bättre). 

57. Nej. 

58. Exempel 1: På civilingenjörslinjen i elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskola har alla 
obligatoriska elektronikrelaterade ämnen sammanfogats till en kurskedja, Elektronik, 
system och signaler (37p), med en egen LADOKkod, ESS000. De ingående sju kurserna 
har samma prefix, ESS, för att framhäva att ämnena har en gemensam bas och has om 
hand av de ansvariga lärarna för respektive kurs, den så kallade E-spårsgruppen. 
Sammanslagningen gjordes höstterminen 2000 och fyra omgångar studenter har nu 
passerat hela kedjan. Målet var att: 
 förnya undervisning och kursinnehåll inom elektroämnena på programmet 
 öka samverkan mellan de institutioner som ger kurser inom ämnesområdet 
 förbättra starten av E-utbildningen 
 förstärka studenternas intresse för elektroteknik 
 medverka till ett bättre helhetstänkande inom hela utbildningen 
 öka den totala genomströmningen 

 
Redan första läsperioden i årskurs 1 börjar den första kursen i kurskedjan: Elektronik. I 
kursbeskrivningen står det "att kursens pedagogiska syfte bland annat är att väcka intresse 
för ämnet, introducera kommunikationsträning och ge en helhetsbild av E-programmet 
och dess institutioner". Det inledande projektarbetet sker genom att en grupp studenter 
genom eget arbete med någon känd applikation och eget experimenterande, skapar ett 
sammanhang för de kunskaper de kommer att förvärva från de olika kurserna. Den 
avslutande kursen i ESS-kedjan Ingenjörsmässig analys, ESS081, understöder i än högre 
grad detta förhållande. I kurskedjan samarbetar fyra institutioner.  
Exempel 2: Kursen Ingenjörsmässig analys. Kursen ges gemensamt av de institutioner som 
ingår i E-spåret (se Exempel 1). Dess främsta syfte är att knyta samman de övriga ESS-
kurserna genom att ge studenterna i uppgift att analysera en specifik applikation. Arbetet 
med applikationen är återkommande inslag i samtliga ESS-kurser, främst i form av 
inlämningsuppgifter och diskussionsseminarier. Härigenom tränas respekten för det 
arbetssätt som tillämpas i ett industriellt projekt: tidsplanering, avrapportering, 
argumentation, ansvar och grupparbete. Ca 10 lärare från de olika ESS-kurserna ställer 
upp som handledare till studentgrupperna. Huvuddelen av kursen genomförs i slutet av 
kurskedjan (Lp VT1 i åk 3). Då skall arbetet med applikationen redovisas både muntligt 
och i en skriftlig rapport. Kursmomenten under denna läsperiod stöder processen i arbetet 
med redovisningsmomenten. Slutrapporten ska beskriva applikationen ur elektroteknisk, 
produktionsteknisk, ekonomisk och miljömässig synpunkt.  
Exempel 3: Ett utvecklingsprojekt som nämnden startat är: Examinationsprocesser i högre 
utbildning – brytpunkter i mötet mellan studenters lärande, lärares bedömningsarbete och det 
formella examinationssystemet. Examinationssystem är komplicerade och regleras på många 
nivåer. De får större konsekvenser för studenternas lärande och för lärares arbete än vad 
som uppmärksammas om man undersöker enskilda prov och bedömningar under 
utbildningen. I projektet undersöks examinationsprocessen och dess betydelse för 
studenters och lärares kompetensutveckling. Samspelet mellan det formella 
examinationssystemet, studenternas studier och lärares arbete analyseras med fokus på 
kritiska brytpunkter. En teoretisk utgångspunkt för projektet är hur expertsystem 
(Giddens, 1991), klassifikationssystem (Bowker & Star, 1999) och ”Teaching and 
Learning Regimes” (Trowler & Cooper, 2002) kan relateras till uppbyggnad och funktion 
av examinationssystem. Kvalitativa fallstudier genomförs som praxisnära forskning i 
samverkan med lärare och studenter. Varje fallstudie består av: kartläggning av 



 LTH, Elektroteknik 

134 

examinationssystemet, undersökning av lärares arbete med examinationerna samt underlag 
från studenter för att visa hur deras studier påverkas i examinationsprocessen. Projektet 
inleddes 2004 vid civilingenjörsutbildningen i elektroteknik, men kommer att utvidgas till 
flera program. I projektet ingår bl a en forskare från pedagogiska institutionen och en 
pedagogisk resursperson från LTH. 

59. I lärosätesdelen svaras på frågan om hur LTH säkrar lärarnas pedagogiska utveckling. E-
programmet drar givetvis nytta av den LTH-gemensamma satsningen. Detta sker bland 
annat genom att lärare inom programmet deltar i pedagogiska kurser eller att pedagogiska 
konsulter anlitas i förändringsarbete med kurser eller utbildningen. E-programmet drar 
också nytta av det pedagogiska utvecklingsarbete som sker inom varje institution. 
Utbildningsnämnden har följande pedagogiska grundsyn: ”Det finns ingen pedagogisk 
metod som i alla situationer är den mest överlägsna”. Inom ett utbildningsprogram ska det 
finnas variation både i undervisningsmetoder och i examinationsformer. Detta ställer stora 
krav på tydlighet så att studenterna är väl förtrogna med vad som gäller. Det är önskvärt 
att det finns en ömsesidig respekt så att både lärare och studenter accepterar att en viss 
metod används i en kurs fastän man själv är framgångsrik med en annan metod.”  
Syftet med pedagogisk vidareutbildning är, enligt nämnden att: ”Lärarna ska få ett mer 
reflekterande förhållningssätt till undervisning och inlärning. Lärarna ska få ökad kunskap 
om olika undervisningsmetoder och examinationsformer så att de kan använda dessa och 
motivera varför de används. Särskilt ska undervisningsmetoder och examinationsformer 
som befrämjar dialogen lärare-studenter och studenter-studenter uppmärksammas.” 
Ett syfte med dialogen mellan företrädare för nämnden och företrädare för institutionerna 
är att stimulera den pedagogiska diskussionen och det pedagogiska utvecklingsarbetet 
inom institutionerna. Ett konkret exempel på vad som kan komma ut ur dialogen är att 
nämndens ordförande meddelar institutionens företrädare: ”Utvärdering visar att den 
form ni använt för examinationen inte fungerar tillräckligt bra. Nämnden önskar inför 
nästa kursplanebeslut ha in förslag på en annan examinationsform”. 

Det finns flera sätt att beskriva lärarkompetens. Ett sätt är att dela upp kompetensen 
i fem delar: 

1) Ämneskompetens 
2) Pedagogisk kunskap och reflektionsförmåga 
3) Klarsyn om hur studenter lär sig ämnet (delvis kopplad till 2) 
4) Kommunikativ skicklighet 
5) Förmåga att leda, planera och strukturera. 

En slutsats av genomgång av kursutvärderingar och övriga studentenkäter är att det i 
många kurser finns anledning att sätta plus för allt som står under 1-5 ovan. Vidare 
upplevs det nästan aldrig att det är brister i ämneskompetensen. För ett fåtal kurser är det 
helt uppenbart att utvärderingar pekar på brister som berör punkterna 3 och 4. Åtgärder 
för att råda bot på dessa brister kommer att prioriteras i det fortsatta 
kompetensutvecklingsarbetet. 
På LTH värderas lärarnas lärargärning lika högt som forskningen, vilket, enligt 
Teknologenkäten, bland annat yttrar sig i omvittnat hög tillgänglighet. 

60. 

År Helårsstud Helårsprest Examina 
Män 

Examina 
Kvinnor 

1996 807 634 115 12 

1997 794 686 119 8 

1998 746 629 112 17 
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1999 714 669 99 11 

2000 728 618 122 6 

2001 710 607 92 13 

2002 648 592 126 15 

2003 579 489 87 19 

2004 528 420 111 17 

61. Av antagna studenter på E år 2001 och 2003 ligger anmälda avbrott på 15-20%. De flesta 
avbrotten görs efter första och andra terminen och flertalet har angett som orsak annan 
utbildning samt för antagna 2003 även dålig studiemotivation. 
Anmälda studieuppehåll efter 1 år motsvarar 5 % de aktuella antagningssåren. Den klart 
övervägande orsaken är personliga skäl och i övrigt mycket spridda anledningar. 
Efter 3 år har 30 % anmält studieuppehåll. Vid senare studieuppehåll är den vanligaste 
orsaken andra studier. 

62. 
   1996   1997   1998 1999 2000 
Kön M K M K M K M K M K 
Nybörjare1 182 20 128 35 146 18 140 25 150 20 
Antal (av dessa) som 
uppnått >40 p2 123 15 86 23 108 11 96 19 105 15 

Antal som uppnått >80 p 90 11 71 19 90 9 78 16 86 10 
Antal som uppnått >110 p 50 7 50 9 60 8 47 11 46 5 
Antal som studerat 
utomlands3 12 5 7  4 2 11 4 8 2 

1 Faktiska nybörjare (se tabell i fråga 17). 
2 Med uppnådda poäng menas kurser inom programmet exklusive tillgodoräknanden. Som 
mätdatum används 15 september 3 år efter antagningen. 
3 Med utlandsstudier avses påbörjade utbytesstudier till och med läsåret 2004/05. 

 
 Antal som avlagt examen på 

programmet 
Antal som avlagt CI-examen vid 

lärosätet 
Terminer efter 

antagning1 10 12 14 10 12 14 

Kön M K M K M K M K M K M K 
1996 25 6 56 10 79 10 25 6 57 10 81 11 
1997 26 4 48 14 61 16 27 4 50 15 63 19 
1998 27 4 59 8   27 4 65 10   
1999 20 8     20 8     

1Som mätdatum används 15 september och det är utfärdandedatumet som skall användas. Endast 
de som antagits som nybörjare till respektive program (se tabell i fråga 17) räknas. För antagna 
1998 och 1999 redovisas endast uppgifter efter 10 och 12, respektive 10 terminer. 
 

I årskurs 1 är det problem med poängproduktion på E-utbildningen. Andelen godkända 
ligger på ungefär samma nivå för de olika kurserna. Den första elektronikkursen är mycket 
viktig för hela utbildningsprogrammet. Trots omfattande insatser med betydande inslag av 
kontinuerlig examination har examinationen i den första elektronikkursen inte nått högre 
än 68 % av de antagna. Såväl nämnd som kursledare i elektronikkursen har 
uppmärksammat att den traditionella elektricitetsläran numera endast utgör en ytterst 
liten del av fysikinnehållet i gymnasiet. Trots att hänsyn tagits till detta är inte övergången 
gymnasium högskola tillräckligt god inom E-programmet. Matematikcentrum vid LTH 
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har lagt förslag på förändring i matematikkurserna i starten av utbildningen. 
Utbildningsnämnden överväger just nu att ändra starten av utbildningen.  
Under flera år har ett antal E-studenter fått anställning innan de hunnit ta ut examen. År 
2003 och år 2004 har denna trend brutits drastiskt. De senaste åtta åren har i genomsnitt 
122 E-civilingenjörsexamina utfärdats vid LTH. År 2004 blev det 128 examina vilket är 
78 % av antalet antagna fem år tidigare.   

63. Under den första läsperiodens informationsmöten (SVL-info) i mindre grupper, träffar 
studenterna studievägledaren och utbildningsledaren, som informerar om den hjälp som 
finns och var den kan sökas. LTHs kurator presenterar sig och sin verksamhet och berättar 
om CSN och dess regler, sjukanmälan osv. Studenthälsan och studentprästen berättar om 
sina verksamheter. Alla studenter i årskurs 1 inbjuds under den första terminen 
(november) epostledes till samtal hos Studievägledare. Dessa utnyttjas tyvärr i alltför ringa 
utsträckning. 
Senare kontaktas de studenter som inte uppnått 10 poäng efter första läsåret och de som 
inte uppnått 40 poäng efter det andra per brev, för ett samtal om uppläggning av 
studierna, där avsikten är att en personlig studieplan ska kunna upprättas. Dessa 
individuella samtal är också klent besökta, trots att behovet synes stort; av studenter 
antagna 2004 gäller detta 38 individer och 2003 likaså 38. Några mera tvingande åtgärder 
vidtas inte. 

64. Statistiska centralbyrån har tagit fram statistik gällande examinerade civilingenjörer. LTH 
ställer frågor till alla examinerade vid LTH.  
För E-civilingenjörer examinerade vid LTH visar resultaten att utbildningens relevans för 
arbetet är mycket hög. När det gäller bedömning av utbildningen i förhållande till arbetets 
krav är endast smärre modifieringar nödvändiga.  

65. Representationen i utbildningsnämnden är vårt viktigaste forum för att kanalisera 
industrins uppfattning till programmet. Värdefull återkoppling får vi också genom att 
många examensarbeten görs i, eller i samarbete med industrin, med gemensam 
handledning. Även forskningssamarbete med industrin ger sådan återkoppling, både 
genom informella diskussioner på planerings- och handledarnivån, men också genom att 
forskare från båda lägren arbetar med tillsammans.  
Under utarbetandet av det nya E-programmet inför hösten 2000, deltog 
industrirepresentanterna i utbildningsnämnden i en arbetsgrupp, som fokuserade på hur 
industrins behov skulle kunna uppfyllas. Beträffande avnämaren forskarvärldens 
uppfattning, har vi god personlig koppling genom att våra lärare i hög utsträckning också 
är forskare och handledare. 

66. Nej, det finns inga lokala kvantitativa mål. LTH ser till att uppnå examensmålen totalt 
sett, samt vårt uppdrag till universitetsstyrelsen.  

67. Examenskravet i utbildningsplanen är tydligt beträffande teoretisk bas, avancerad bredd 
och fördjupning inom ett snävt område. Tillsammans med examensarbetet gör detta att 
civilingenjörer i elektroteknik från LTH är attraktiva på arbetsmarknaden. 
Det stora antalet kurser med projekt och rena projektkurser säkerställer att det särskilda 
målet att ”ge en hög kompetens i analys och syntes av elektrotekniska system” uppnås och ger 
träning i ingenjörsarbete. Grupparbete, projektplanering, samt skriftlig och muntlig 
presentation ingår i olika mån i alla dessa kurser. 
Den nya kursen Ingenjörsmässig analys, fyller flera funktioner i uppfyllandet av målen i 
utbildningsplanen. Den medför en sammanfattning av alla kurserna i E-spåret under två 
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och ett halvt år, det vill säga att kunskaper från alla dessa kurser integreras i ett enda 
dokument. Slutrapporten medför också att studenterna tvingas att reflektera över den 
gångna studietiden, vilket ger ett perspektiv på och en tydlig insikt om utbildningens 
struktur och kurser. Inom dess ram uppfylls också sådana delmål som medvetenhet om 
samhället där ingenjören ska verka: ekonomi, miljö, resurshushållning, 
produktionsaspekter och arbetsmiljö. 
Varje år uppdateras utbildningsplanen och kursplanerna genom beslut i 
utbildningsnämnden. Uppdateringen baseras på den samlade information som nämnden 
har om utfallet av utbildningen. 
Utbildningsnämnden avser att formalisera kontakter med avnämarna för att mer 
systematiskt än tidigare utröna avnämarnas synpunkter på de examinerade. 
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Kemiteknik (K) 

Programmen för civilingenjörsutbildning inom Kemiteknik (K) och Bioteknik (B) har 
många gemensamma kurser, en gemensam utbildningsnämnd, studievägledare och 
utbildningsplanerare, varför arbetet med självvärderingen har samordnats mellan 
programmen. Skrivningarna för de båda programmen kommer därför i vissa delar att vara 
mycket likartade. 
Arbetet med självärderingen av civilingenjörsutbildningarna på LTH inleddes i november 
2004 med ett samordningsmöte med LTH:s arbetsgrupp. Utbildningsnämndernas 
ordförande fick information om hur självvärderingsprocessen skulle genomföras och hur 
arbetet skulle fördelas inom programmen. Materialet från HSV har funnits tillgängligt på 
LTH:s intranät. Mål och tidsplan för självvärderingen presenterades på ett möte med 
utbildningsnämnden för biokemi- och kemiteknik i december 2004.  
Till arbetet organiserade utbildningsnämnden en programgrupp för Kemiteknik och 
Bioteknik:  

Anders Axelsson Utbildningsnämndens ordförande (UNO)  
Michael Grimsberg Utbildningsledare (UL)  
Olle Holst  Utbildningsledare (UL)  
Anna Aronsson Utbildningsplanerare (UP)  
Elisabeth Gersbro-Bülow Studievägledare (SVL)  
Johanna Bailey Student (SRBK)  
Ingegerd Sjöholm Lärare  
Kerstin Skog LTH: s arbetsgrupp (K, B)  

 
Gruppens medlemmar har haft regelbundna möten. Den 11 januari samlade LTH till en 
workshop med allmän information om självvärderingen, arbete med frågor i lärosätesdelen 
och programfrågor. Information och synpunkter sammanställdes av K Skog till ett 
programspecifikt dokument. Texten har bearbetats av olika personer och grupper samt på 
två gemensamma arbetsdagar för K och B. Förslagen har legat till grund för 
arbetsgruppens utkast till självvärderingen enligt de ”12 principerna” som också 
diskuterats på en workshop gemensam för K och B. Studenter har deltagit arbetsgrupper, 
arbetsdagar ”workshop” och studierådet har haft egna möten och kommit med 
synpunkter på och förslag till texten. Självvärderingen och programfrågorna har 
diskuterats i utbildningsnämnden. Frågor rörande lärare (fråga 26-28) och studier utanför 
högskolan (fråga 39) har besvarats med utgångspunkt från en webbaserad enkät utskickad 
till samtliga kursansvariga lärare på varje program på LTH. En examensarbetsenkät har 
inom ramen för självvärderingsarbetet distribuerats till prefekterna för inventering av 
examensarbeten utförda 2000-2004. En undersökning ”Teknologenkäten”, gjordes år 
2004 av utvärderingsenheten vid LU där 3639 studenter tillfrågades (1925 av dessa 
svarade) om sina erfarenheter av att studera på LTH och resultaten från undersökningen 
har använts för att besvara vissa av frågorna, t ex fråga 35. Underlag för andra svar 
(frågorna 29, 60 och 62) har tagits fram centralt genom bl a LADOK. 

22. Civilingenjörsutbildningen i kemiteknik (K) startade redan hösten 1965 och har 
genomgått flera revideringar. Tidigare ingick kurser inom bioteknikområdet i K-
programmet. Sedan hösten 2001 finns två nya program inom området; ett för bioteknik 
och ett för kemiteknik, se Figur 1. Utbildningarna karaktäriseras av att de leder till såväl 
ett akademiskt förhållningssätt som en yrkesexamen. Viktiga element utgörs av 
resurshushållning och miljötänkande från ett ingenjörsmässigt perspektiv baserad på en 
bred naturvetenskaplig bas. Kemiteknik- och bioteknikprogrammen har många 
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gemensamma kurser och många av lärarna undervisar på båda programmen. Detta 
arrangemang ger ett rationellt utnyttjande av resurserna och ger utbildningarna flera 
fördelar. Civilingenjörerna anställs på delvis samma arbetsmarknad och de gemensamma 
momenten ökar deras anställningsbarhet, bredd och möjlighet till arbete inom olika 
branscher. Den stora valfriheten inom programmen ger mycket goda möjligheter till en 
kraftig profilering och spetskunskap inom ett visst område. De överväganden som då 
gjordes baserades på en önskan om att modernisera och anpassa utbildningen av 
civilingenjörer i kemiteknik till arbetsmarknadens förändring och den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen inom kemi, kemiteknik och bioteknik. En stark forsknings-
anknytning och en tydligare profilering mot kemi, såväl läkemedelskemi som 
materialkemi, samt mot processdesign, ren kemi, kemiska processer och apparatur ansågs 
dessutom kunna öka rekryteringen av studenter. Den naturvetenskapliga basen är mindre 
i det nya programmet genom att fysik enbart kan läsas som en valfri kurs. ”Ekonomi” är 
en annan kurs som är valfri men som kanske borde vara obligatorisk.  

 

 
Figur 1. Schematisk översikt av K- och B-programmen.  

 
Särskilda mål för utbildningen på K är att bibringa studenterna en ingenjörsmässighet 
samt att ge kunskaper och färdigheter i grundläggande matematiska, naturvetenskapliga 
och tekniska ämnen som har betydelse för kemitekniken Utbildningen skall också ge 
studenten förmåga att såväl i laboratorieskala som i större skala planera, genomföra och 
utvärdera experiment, beskriva kemiska förlopp med teoretiska modeller och utveckla 
alternativa kemiska reaktionsvägar. Dessutom syftar utbildningen till att ge studenten 
kännedom om materials egenskaper, förmåga att utforma och utveckla 
tillverkningsprocesser och apparatur för tillverkning av kemiska produkter med hänsyn 
tagen till råvaror, ekonomi och miljö.   
Utbildningen omfattar 180 p, varav 100 p är obligatoriska, 20 p valbara alternativ-
obligatoriska, 10 p helt valfria och 50 p läses inom en av inriktningarna processdesign, 
material eller läkemedel, se utbildningsplan  
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(www.lth.se/for_student/Arkiv/hbk05/k_up05.pdf) Utbildningen har stark forsknings-
anknytning inom en rad områden vilket belyses både i spetskurser och examensarbeten. 
Under de tre första årskurserna ingår grundläggande naturvetenskap med betoning på 
matematik och kemi (oorganisk, fysikalisk, organisk och analytisk) och tekniska 
stödämnen som mekanik, beräkningsteknik och matematisk statistik, se Figur 2. Kursen 
”Grundläggande kemiteknik” introduceras redan under årskurs 1. Resurshushållning ges 
en termodynamisk bas i de grundläggande kemiämnena. I årskurs 2 och 3 tillkommer 
kurser i transportprocesser, kemisk reaktionsteknik, energiteknik och separationsprocesser 
samt ett antal alternativobligatoriska kurser med syfte att bredda eller fördjupa 
kompetensen. I årskurserna 4 och 5 specialiserar sig studenterna inom en kompetens-
inriktning. De har också möjlighet att följa någon av de LTH-gemensamma 
avslutningarna Industriell ekonomi eller Technology Management. Technology 
Managementavslutningen ger möjlighet att läsa ytterligare 20 p och bedrivs i samverkan 
med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med studenter från båda fakulteterna. 
Kemiteknikernas kompetensprofil inom miljö- och arbetsmiljöområdet tillgodoses genom 
att en kurs om minst 5 p inom området ”Hälsa – miljö –säkerhet” skall ingå i 
utbildningen.  
 

 
Figur 2. Översikt av kurser och poäng i olika årskurser på K-programmet 

 
Ett viktigt avvägande vid förnyelsen av K-programmet var att öka civil-
ingenjörskompetensen med en stark bas i matematik vilket skapar goda förutsättningar för 
spetskompetens inom de avslutande specialiseringarna. Ett annat viktigt övervägande var 
att redan under första året förse studenterna med beräkningsverktyg som kan användas 
och färdighetstränas under hela utbildningen. Likaså introduceras arbete i projektgrupper 
där skriftlig och muntlig kommunikation tränas. Ett centralt tema är att utveckla 
produkter och processer. Genom detta arbetssätt skapas möjlighet för en första kontakt 
med civilingenjörer verksamma inom kemiteknikområdet i industrin. Miljö- och 
arbetsmiljöfrågor belyses på ett naturligt sätt inom ramen för flertalet kurser t ex risker och 
säkerhet vid arbete med kemiska och biologiska substanser och hantering av riskavfall. 
Vad är utmärkande för de olika inriktningarna på K-programmet?  
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Kurserna på kompetensinriktningen Material skall leda till förståelse och fördjupning i 
syntes, karakterisering, egenskaper och tillämpningar hos moderna funktionella oorganiska 
och polymera material. Kurserna skall också träna multidisciplinära arbetssätt, vilket krävs 
inom den framtida teknologiska utvecklingen i t ex nanoteknologi, polymerteknologi, 
bioteknologi, biomedicin, energiteknologi och mikroelektronik.  
Kurserna på kompetensinriktningen Processdesign skall ge insikter och färdigheter för 
arbete med t.ex. processfrågor inom drift, produktutveckling, eller design av nya processer. 
En effektiv tillverkningsprocess är en förutsättning för framställning av konkurrenskraftiga 
produkter - från färger, specialkemikalier och läkemedel, som framställs i relativt små 
kvantiteter, till mer storskalig produktion av baskemikalier. Kurserna ger möjlighet till 
fördjupning i miljötekniska, energitekniska och processkemiska frågeställningar. Kurserna 
ger dessutom en grund för den som vill inrikta sig mot marknadsföring eller försäljning. 
Kurserna på kompetensinriktningen Läkemedel skall ge en fördjupad kunskap om arbete 
med framställning och utveckling av läkemedel. Den vetenskapliga bredd som finns på 
LTH gör det möjligt att utbilda civilingenjörer med gedigna kunskaper i design, syntes 
och analys av aktiva substanser samt i utveckling av läkemedelsformuleringar och -
processer. 
Sammanfattningsvis kan sägas att den specifika profilen för K-programmet kännetecknas 
av djupa kunskaper i kemi och kemiteknik i kombination med teknisk miljökunskap. 
Den stora valfriheten inom programmet och det individuella valet av inriktning och 
kurser skapar en unik utbildning. Utmärkande för programmet är ett antal projektkurser 
som integrerar olika ämnen och kompetensområden samt att en stor del av utbildningens 
kurser har stark anknytning till pågående framgångsrik forskning inom en rad områden. 

23. För de obligatoriska kurserna i årskurs 1-3 är fördelningen mellan 
grundläggande/tekniska/övriga vetenskaper 37/53/10 %. För den sista delen av 
utbildningen (inriktningsår + examensarbete) varierar det från inriktning till inriktning. 
Generellt för LTH gäller fördelningen 33/49/18 %. 

24. För att tillgodose arbetsmarknadens krav ges kemi- och biotekniker möjlighet att få insikt i 
varandras områden genom att flera kurser samläses. Detta ställer stora krav på att såväl 
biotekniska som kemitekniska aspekter läggs på kursinnehållet.  
De obligatoriska kurserna innehåller grundläggande matematiska och naturvetenskapliga 
ämnen som är gemensamma för civilingenjörsutbildningarna på LTH. I årskurs 2 och 3 
ingår 20 p alternativobligatoriska kurser med fokus på kemi, matematik eller processer för 
att bredda eller fördjupa utbildningen. Dessutom ingår 10 p kurser som kan väljas inom 
LTH, LU, annat universitet i Sverige eller utomlands. En speciell möjlighet är den 
individuella fördjupningskursen på 10 p i ”Ett eller flera ämnen” inom programmet där 
studenten till stor del själv kan välja ämne och innehåll. Ytterligare bredd och fördjupning 
sker under det fjärde året då studenten kan välja mellan de olika 
kompetensinriktningarnas (processdesign, material eller läkemedel) alternativobligatoriska 
kurser. Examensarbetet som görs i slutet av utbildningen kan göras inom 15 olika 
ämnesområden och efter ansökan kan utbildningsnämnden godkänna att arbetet utförs 
inom ett annat område (se fråga 48). Sammantaget ges studenten möjlighet att skaffa sig 
en individuell utbildning till stor del kan utformas efter eget önskemål. Det finns 
dessutom möjlighet att följa någon av de LTH-gemensamma avslutningarna Industriell 
ekonomi eller Technology Management (se fråga 22). I samråd med utbildningsledaren 
och efter beslut av utbildningsnämnden kan studenten utforma en individuell studieplan 
som läses inom landet eller utomlands. 



 LTH, Kemiteknik 

  143 

25. Väl genomtänkta kurskedjor, integrering och koppling mellan ämnena, kontinuerlig 
uppföljning och dialog mellan programledning, lärare och studenter säkerställer att 
programmet blir ett sammanhållet och integrerat ingenjörsprogram.  
Kurserna i utbildningsprogrammet för K skall ge matematiska, naturvetenskapliga och 
tekniska kunskaper. Utbildningen skall samtidigt öka studenternas förmåga att identifiera 
och lösa problem, kommunicera, samarbeta, värdera och analysera data samt att 
självständigt organisera sitt arbete, dvs kunskaper som har betydelse för såväl 
civilingenjörens yrkesverksamhet som för den personliga utvecklingen. Programmets 
nuvarande utformning är relativt ny (start hösten 2001) och vid uppläggningen av 
programmet och utbildningsplanen lades stor vikt vid verklighetsförankring, 
ämnesintegrering och samarbete mellan olika lärare. I utbildningsplanen finns en lista över 
de kurser som kan ingå i utbildningen och som tillsammans bildar en helhet. 
Utbildningsnämnden, som är gemensam för K- och B-programmen, har en bred 
representation från industrin och svarar för planering och uppföljning av verksamheten 
inom utbildningsprogrammet. Inför varje läsår görs en översyn och eventuell justering av 
utbildningsplanen och kursplanerna.  
Ett mycket viktigt instrument som utbildningsnämnden utnyttjar för att utvärdera hur 
utbildningens utfall stämmer överens med de uppsatta målen för civilingenjörs-
utbildningen är de sammanställningar av kursutvärderingarna (CEQ-utvärderingarna, se 
fråga 54) som görs varje år. Dessa analyseras och sammanställs av utbildningsledaren i en 
årsrapport som utgör underlag för utbildningsnämndens planering. CEQ-
utvärderingarnas utformning (se lärosätesdelen) gör detta möjligt. 
En gång varje termin anordnas terminskollegium för varje årskurs för lärare och 
studentrepresentanter i årskurs 1-3. Kursansvariga informerar om innehållet i olika kurser, 
något som har varit speciellt betydelsefullt under uppbyggnaden av programmet. Andra 
inslag kan utgå från olika pedagogiska metoder och utformning av examinationsformer 
eftersom detta i hög grad påverkar utbildningen. Inriktningskollegium med deltagande av 
lärare och studentrepresentanter i årskurs 4, kommer att, som tidigare, anordnas varje läsår 
för att utvärdera och diskutera undervisningen. Hösten 2004 var första gången som kurser 
gavs på de nya inriktningarna och inriktningskollegium har hållits för alla inriktningarna.  
Med utgångspunkt från kursvärderingar diskuteras i kursuppföljningssamtal hur kurserna 
genomförts som ett led i strävan att förbättra och vidareutveckla kurserna och för att 
bedöma hur väl utbildningen uppfyller de ingenjörsmässiga målen.  
Utbildningen på K-programmet har en stark näringslivsanknytning genom att många 
lärare har nära kontakter med industrin eller med industrins avnämare. Detta ger goda 
möjlighet till information och diskussioner om hur de utexaminerade civilingenjörerna 
fungerar som yrkesverksamma samt om utbildningens utformning. Anknytningen till 
näringsliv/samhälle stärks genom att ett stort antal examensarbeten sker i samarbete med 
industrin (43% år 2000-2004). Detta ger samtidigt en kvalitetsgranskning av 
utbildningens innehåll och anpassning till arbetsmarknadens behov. 

26. Data för frågorna 26-28 baseras på en enkät som riktats direkt till kursansvariga lärare och 
avser ht 2004. Svarsfrekvensen var ca 90%. Informationen är helt oviktad. Vare sig 
kursernas omfattning i poäng, undervisningstid, kontakttid för olika lärarkategorier etc har 
vägts in.  
Tabell 1 visar genomsnittligt antal disputerade/icke-disputerade lärare per kurs. Lärarna på 
inriktningskurserna är i stor utsträckning disputerade forskare.  

 
Tabell 1. Disputerade och icke-disputerade lärare på K-programmet ht 2004. 
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Genomsnittligt 

antal disputerade 
lärare  

Genomsnittligt 
antal icke 

disputerade 
lärare  

Andel 
disputerade 
lärare på K-
programmet  

Andel 
disputerade på 

LTH  

Obligatoriska 
kurser  2,0  5,6  30 %  43 %  

Valfria kurser  2,6 1,5  63 %  51 %  

Oviktat 
genomsnitt för 
ovanstående 

kurser  

2,5  2,4 51 %  47 %  

27. Data i Tabell 2 anger genomsnittligt antal undervisande lärare per kurs. Antalet forskande 
lärare är normalt högre än antalet disputerade lärare, vilket beror på att undervisande 
doktorander alltid forskar aktivt.  

 
Tabell 2. Lärare på K-programmet som bedrev aktiv forskning ht 2004. 

 
Genomsnittligt 

antal aktivt 
forskande lärare  

Genomsnittligt 
totalt antal lärare 

på kurserna  

Andel forskande 
lärare på K-
programmet  

Andel 
forskande 
lärare på 

LTH  
Obligatoriska 

kurser  4,7 6,6 71 %  68 %  

Valfria kurser  
 

2,9  4,1 71 %  78 %  

Oviktat 
genomsnitt för 
ovanstående 

kurser  

3,3  4,9  67 %  75 %  

 

28. Kurserna på inriktningarna har som tidigare nämnts ofta färre än 30 deltagare och det 
förekommer ofta att lärare från industri medverkar i undervisningen.  

 
Tabell 3. Antal kurser på K-programmet med lärare från näringslivet ht 2004. 

Obligatoriska kurser Valfria kurser Genomsnitt för samtliga kurser  
0 av 7 kurser (0%) 13 av 24 kurser (54%) 13 av 31 kurser (42%) 

29.  Hösten 2004 fanns totalt 368 studenter på programmet, 175 kvinnor och 193 män. 
Andelen kvinnor är något högre än genomsnittet för LTH.  

 
Tabell 4. Antal studenter på K-programmet i olika årskurser ht 2004. 

  Årskurs 1   Årskurs 2  Årskurs 3   Årskurs 4   Årskurs 5   Ht 2004 
  K   M   K   M   K   M   K   M   K   M 

Antal  23 39 31 23 22 24 59 56 40 51 

30.  Antagning till senare del av program handläggs gemensamt vid LTH efter yttrande från 
berörd utbildningsnämnd. Det viktigaste villkoret för antagning är att studentens meriter 
räcker för antagning till första årskursen eller att studenten har kompenserande 
studiemeriter från högskola. För de som gått högskoleingenjörsutbildningar krävs i regel 
avlagd högskoleingenjörsexamen. Ett annat villkor är att studenten inte behöver följa 
kurser i årskurs 1 i någon större omfattning. En individuell studieplan upprättas för de 
studenter som antas.  
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31.  På Kemicentrum är föreläsningssalar och grupprum tillgängliga för studenterna i den mån 
de inte är schemalagda, även på kvällstid. Datasalarna är öppna och utnyttjas dygnet runt, 
dock har studenterna uttrycks missnöje med tillgången på datorarbetsplatser. Biblioteket 
med läseplatser är öppet för studenterna under kontorstid. Det finns samlingsplatser med 
bord och bänkar som används vid ”spontana” grupparbeten och diskussioner. De korta 
avstånden mellan olika salar och mötesplatser ses som en stor fördel. Forskningslokaler 
används för laborationer i många kurser, speciellt i årskurs 4, vilket är unikt för universitet. 
Många av de laborationslokaler som är avsedda för grundutbildningen är utdömda av 
arbetsmässiga skäl och som en nödlösning laborerar studenterna i närbelägna lokaler i 
”forskningsbyn” IDEON. Kemicentrum har en apparathall som skapar förutsättningar för 
industrinära projekt och arbete i pilotskala vilket ger en stor fördel för den 
nyutexaminerade civilingenjören.  
Kemicentrum byggdes för mer än 40 år sedan och nu sker en omfattande upprustning och 
ombyggnad som ska uppfylla dagens och morgondagens krav på arbetsmiljö, 
miljövänlighet och energianpassning. Projektet startade 2004 och beräknas pågå t o m 
2010. Ventilationen i vissa salar har varit ett problem, men i ombyggnadsprojektet ingår 
stora ventilationsåtgärder och dessutom en modernisering av laborationslokaler för 
grundutbildningen, nya seminarierum och grupprum/läsrum, datasalar, uppehållsrum och 
Kemicentrums bibliotek.  

32.  I samband med antagningen, skickas introduktionsmaterial ut till de blivande 
studenterna. Det innehåller en välkomstbroschyr med information om utbildningen och 
hur det är att vara student i Lund och på LTH, schema för ”introduktionsveckan” (se 
nedan) och ett häfte med övningsuppgifter i matematik. Studenterna uppmanas att 
repetera såväl kemi som matematik.  
Veckan innan höstterminen startar anordnas en introduktionsvecka, med olika 
obligatoriska aktiviteter för de nya studenterna i årskurs 1: information om programmet, 
föreläsningar, övningar, information om bostäder, sociala aktiviteter och fadderverksamhet 
där studenter från högre årskurser deltar. Studievägledaren påbörjar förberedelserna för 
introduktionsveckan tidigt på vårterminen tillsammans med representanter för 
studenterna. 
Under introduktionsveckan går studievägledare och utbildningsledare igenom 
utbildningens uppläggning, hur studiehandboken fungerar och var studenterna kan söka 
information. Kurslitteratur inköps gemensamt. Kursen ”Grundläggande Kemi” 
presenteras och en del av tiden ägnas åt repetition av gymnasiekemi med tonvikt på 
nomenklatur. Detta sker i föreläsningsform (5 tim) och i mindre övningsgrupper (5 tim) 
där studenterna från högre årskurser deltar som SI-ledare (Supplemental Instruction). 
Vissa år ges en förberedande matematikkurs med inriktning på problemlösning. 
Studievägledaren går runt i undervisningslokalerna, pratar med studenterna och försöker 
lösa ev praktiska problem så snabbt som möjligt. Studenterna får också möjlighet att boka 
tid för samtal med studievägledaren. Hösten 2004 hölls ett seminarium om alkohol för 
alla nya studenter som fick tid att tänka igenom och reflektera över sin egen 
alkoholkonsumtion. Sista dagen av introduktionsveckan ordnas en gemensam lunch för 
studenter och lärare. Varje lärare tar hand om 8-10 studenter och efter lunchen tar varje 
lärare med sig gruppen till sin institution, där studenterna får en värdefull och 
inspirerande inblick i hur forskningsverksamheten där ser ut.  
Studenterna på K och B är organiserade i samma sektion (K-sektionen) som arrangerar 
olika sociala aktiviteter under utbildningen. Introduktionsveckans aktiviteter innefattar 
rundvandring på LTH, gemensamma luncher och grillkvällar som syftar till att skapa en 
trygg social miljö för de nya studenterna.  
Under första ordinarie läsveckan startar kursen ”Grundläggande Kemi”. Säkerhets-
föreskrifter gås igenom grundligt och föreläsningar börjar. Veckan avslutas med ett prov 
på säkerhet och nomenklatur. Provet görs i en av de ordinarie skrivsalarna som en vanlig 
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”salstenta” och godkänt resultat krävs för att få börja laborera. För de som inte klarar 
provet ordnas en ”omtenta”. 
De nyantagna studenterna läser en inledande 12p-kurs i Kemiteknik som ger en bas till 
programmet som helhet samtidigt som ingenjörsrollen introduceras i industriprojekt 
kopplat till beräkningsteknik. 

33.  Bristande förkunskaper och framförallt skillnader i dessa har accentuerats med åren. Detta 
kan till viss del förklaras med att endast Kemi A finns som antagningskrav för 
programmen på LTH i likhet med alla andra civilingenjörsutbildningar inom kemi- och 
bioteknik i landet, vilket försvårar den inledande undervisningen. Speciellt märks detta 
under föreläsningarna då endast en mindre del av årskursen har kunnat tillgodogöra sig 
undervisningen. Inom ”Grundläggande Kemi” görs försök att åtgärda problemet dels 
genom en inledande kurs i introduktionsveckan, se fråga 32, och dels genom en 
kontinuerlig examination, där grupparbete med inlämningsuppgifter spelar en central roll. 
Studenterna får hjälpa varandra och tvingas då att analysera och strukturera sina tidigare 
kunskaper vilket ökar förståelse och lärande.  
I matematik märks bristande och varierande förkunskaper allt mer. För att komma till 
rätta med detta ordnas under introduktionsveckan (fråga 32) en propedeutisk 
matematikkurs med framför allt praktiska övningar. Vissa år ges föreläsningar och 
matematikövningar. Studenterna arbetar i grupp och löser olika problem tillsammans. 
Redan vid antagningen till programmet i juli månad får studenterna ett övningshäfte och 
under matematikövningstillfällena i introduktionsveckan ges studenterna tillfälle till 
repetition av sina gymnasiekunskaper. Under första läsperioden (dock ej hösten 2004, 
men åter till hösten 2005) erbjuds SI-övningar som komplement till kurserna i ”Linjär 
algebra” och ”Endimensionell analys”. SI-ledarna är studenter i högre årskurser som efter 
en två-dagars utbildning ger andra studenter stöd och uppbackning i lärandeprocessen.  
De varierande förkunskaperna som är ett resultat av förändrade gymnasiekurser har 
kunnat överbryggas genom kursuppläggningen i de lägre årskurserna, bl a med en mycket 
medveten satsning på förståelseinriktat lärande och mindre av memorering och 
ytinlärning. Detta ställer krav på engagerade lärare med vilja till pedagogiskt nytänkande, 
något som har uppmuntrats genom olika LTH-gemensamma pedagogiska kurser. Analys 
av studieresultaten i senare årskurser visar att de färdiga civilingenjörerna håller mycket 
hög klass såväl nationellt som internationellt.  

34.  Tabell 5 visar en sammanställning av schemalagd undervisningstid, uttryckt i enheter om 
45 minuter, för de första 4 terminerna. Terminerna omfattar 14 läsveckor plus två 
tentamensveckor. I cirkeldiagrammet visas den procentuella fördelningen för medelvärdet 
av antal föreläsningar (F), övningar (Ö), laborationer (L) och självstudietid (S). 
Uppgifterna är hämtade ur programmets Läro- och timplan 
(www.lth.se/for_student/Arkiv/hbk05/k_lt05.pdf).  
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S

48%

Ö

23%

F

20%

L

9%

Tabell 5. Schemalagd undervisning i timmar i årskurs 1 och 2 på K-programmet.  

Föreläsningar Övningar Laborationer 

Termin Totalt Per 
poäng Totalt Per 

poäng Totalt Per 
poäng 

1 151 7,2 189 9,0 58 2,8 

2 156 7,8 150 7,5 52 2,6 

3 130 6,8 120 6,3 70 3,7 

4 106 5,3 158 7,9 63 3,2 

Medelvärde 136 6,8 154 7,7 61 3,0 
  

Per läsvecka är medelvärdet för den schemalagda undervisningen 25 timmar per vecka. 
Under hösten 2004 genomförde utvärderingsenheten vid LU en genomgripande 
studentenkät (Teknologenkäten) där samtliga studenter vid LTH fick möjlighet att 
besvara frågor kring sin utbildning. Antalet svarande på K-programmet var 162 studenter 
(44%). Studenterna uppgav att medelvärdet för den schemalagda undervisningen var 21,4 
timmar per vecka; kvinnorna uppgav 22,5 timmar och männen 20,1 timmar. I samma 
undersökning var medelvärdet för den schemalagda undervisningen på LTH 21,8 timmar 
per vecka. 

35.  Enkätundersökningen (fråga 34) visar att medelvärdet för den tid studenterna lägger ner 
på studier utöver den schemalagda tiden under årskurs 2-4 är 17 timmar. För hela 
utbildningen är medelvärdet 20,3 timmar per vecka och medianen är 15 timmar. 
Medelvärdet är något högre för kvinnor än för män. Självstudietiden tycks vara störst 
under det sista året. 

36.  Några av de bärande idéerna vid omläggningen till de nya K- och B-programmen var 
projektinriktad undervisning och integration. Redan i årskurs 1 införs forskningsnära 
kurser där ämneskunskaper och färdigheter integreras. Träning och utveckling av 
färdigheter sker samtidigt med den tekniska kompetensutvecklingen. Laborationer ger 
tillfälle för studenterna att arbeta i grupp för att med samlade erfarenheter och kunskaper 
komma fram till laborativa strategier och sedan kunna genomföra dem. Även 
examinationsformen styr i viss mån lärandet.  
Som exempel kan nämnas kursen ”Analytisk kemi” i årskurs 3, där studenterna ges 
frågeställningar som ser ut som tentamensfrågor och där lösningarna erhålls genom 
kombination av kunskaper från hela kursen.  
Generellt sett är inriktningskurserna organiserade så att de integrerar tidigare 
ämneskunskaper och färdigheter till en helhet vilket i hög grad beror på forsknings-
traditioner på LTH. Alla inriktningar i årskurs 4 har en valbar projekt- eller 
projekteringskurs där olika moment integreras, för att skapa en helhetssyn. Projektkurser 
innebär att studenterna arbetar med en begränsad frågeställning medan de i 
projekteringskurser tar sig an att t ex dimensionera en process och följa den från råvara till 
slutprodukt. Frågeställningarna kan hämtas direkt från industrin eller kan ha anknytning 
till pågående forskningsprojekt.  
Inom inriktningen Material, ges en kurs ”Mikroskopisk karakterisering av material”, där 
studenterna får ett okänt prov och tillgång till analysutrustning och sedan på egen hand 
skall ta reda på vilket ämne som finns i provet utifrån sina tidigare kunskaper och 
erfarenheter. Inom inriktningen Processdesign används Case-metodik i kursen 
”Processimulering”, vilket gör att studenterna måste använda kunskaper och erfarenheter 
från många områden. På liknande sätt görs inom inriktningen Läkemedel ett 
läkemedelsformuleringsprojektet där studenterna planerar sina projekt med utgångspunkt 
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i den vetenskapliga litteraturen, vilket kräver utnyttjande av tidigare erfarenheter och 
kunskaper från olika ämnen.  
I den individuella fördjupningskursen på 10 p i ”Ett eller flera ämnen” medverkar 
studenten själv till att utforma kursplan och får tillfälle att integrera ämnes- och 
färdighetskunskaper. 

37.  Flertalet lärare som undervisar på kurserna är aktiva forskare eller har forskarutbildning, 
vilket ger goda förutsättningar för att överföra ett forskande förhållningssätt. Ett kritiskt 
och självständigt tänkande tränas specifikt i kurser som innehåller inslag av problem-
lösningsprocesser. Examination i varierande former stimulerar och övar studenten i ett 
kritiskt och självständigt tänkande. 
Öppna problem ges redan i årskurs 1 och studenterna får själv söka relevant information, 
kritiskt granska och värdera den för att komma fram till förslag på lösningar. 
Kursen i ”Fysik” i årskurs 2 omfattar 3 projekt om vardera ca 1 vecka som utförs på  
Fysiska Institutionen där studenterna kommer i nära kontakt med forskningsutrustning.  
I ”Transportprocesser” tränas ett självständigt arbetssätt och kritiskt tänkande genom en 
alternativ laborationsform, s k Praktisk Problemlösning – en metodik som utvecklats bl a 
med stöd från Grundutbildningsrådet för Högskolan. Generellt sett främjar laborationer 
ett självständigt arbetssätt och kritiskt tänkande. Vissa laborationer kan vara mer 
metodmässigt upplagda medan andra testar studenternas förmåga att självständigt 
formulera problem, sätta upp metoder, ta fram lösningar, utvärdera och rapportera 
resultat.  
I fördjupningskursen ”Kromatografisk analys” får studenterna granska en forskningsartikel 
enligt vissa kriterier och resultaten presenteras muntligt med förberedd opposition.  
Forskningstraditioner på LTH underlättar stimulering av självständigt arbete och ett 
forskande, kritiskt förhållningssätt. Det finns en stark forskningsanknytning i ett flertal 
kurser inom programmet, speciellt inom inriktningarna. Kursen ”Mikroskopisk 
karakterisering av material”, inom inriktningen Material tränar studenterna att 
självständigt analysera ett okänt prov. ”Separationsprocesser” i inriktningen Processdesign 
tränar studenterna att koppla ihop information och erfarenheter från olika moment av 
kursen för att kunna lösa problem. Case-metodik i ”Processimulering”, inom inriktningen 
Processdesign är ytterligare ett exempel på dessa förhållningssätt.  
Inom inriktning Processdesign finns en obligatorisk projekteringskurs som bygger på 
öppna problem, hämtade direkt från industrin med handledare från industrin. Arbetet i 
projekteringskursen kan ofta ses som ”ett första civilingenjörsjobb” och de ställer stora 
krav på ingenjörsmässig kreativ problemlösning.  
I inriktningen Läkemedel finns ett läkemedelsformuleringsprojektet som är en 
förprojektering där studenterna söker, sammanställer och värderar uppgifter i den 
vetenskapliga litteraturen i samband med planeringen av sitt projekt. Detta moment 
tvingar dem att tänka kritiskt och ta självständiga beslut eftersom motstridiga uppgifter 
ofta förekommer i litteraturen.  
Ytterligare ett exempel på självständigt och forskande förhållningssätt är den individuella 
fördjupningskursen på 10 p i ”Ett eller flera ämnen” inom programmet. 
Examensarbetet är kanske det bästa exemplet på träning av kritiskt och självständigt 
tänkande och ett forskande förhållningssätt. I målbeskrivningen för examensarbetet anges 
att ”studenten skall visa förmåga att tillämpa och sammanställa kunskaper och färdigheter 
förvärvade inom olika centrala och kvalificerade kurser inom det aktuella 
utbildningsprogrammet”. I arbetet skall studenten visa förmåga att identifiera, analysera 
och lösa ett tekniskt eller vetenskapligt problem liksom att värdera lösningen samt att 
presentera och dokumentera resultatet. Examensarbetet skall vara fördjupande och visa att 
studenten kan tillämpa vetenskaplig och ingenjörsmässig metodik.  
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Enkäten som beskrivs i fråga 34, visar att studenterna uppskattar att undervisningen i så 
stor grad är inriktad på förståelse, träning att självständigt lösa problem samt att kritiskt 
värdera information.  

38.  Muntliga och skriftliga rapporter förekommer i de flesta kurserna i utbildningen. 
Muntliga presentationer tränas explicit i flera kurser, med avsikt att öka förmågan att på 
avsatt tid och på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt presentera ett projekt eller 
förmedla en teknik. I vissa kurser används ”kamratgranskning” av rapporter och muntlig 
opposition som ger träning i konsten att formulera sig, diskutera och argumentera. I de 
lägre årskurserna görs de muntliga redovisningarna ofta gruppvis medan individuella 
presentationer i högre grad görs i slutet av utbildningen. 
I Projektkursen i årskurs 1 ges föreläsningar och presentationsteknik och studenterna 
arbetar i grupp och gör en poster som presenteras och diskuteras på ett seminarium. I 
samband med detta utdelas skrivregler och rekommendationer för rapportskrivning som 
tagits fram i samarbete mellan lärare på Institutionen för Nordiska språk och programmets 
lärare. 
Redovisning av Projektkurser som görs i samarbete med industrin ger träning i muntlig 
och skriftlig presentation av problem som är relevanta för industrin och därmed övning i 
att rapportera för andra grupper än studenter och lärare.  
Ett stort inslag av laborationer och examinerande laborationsrapporter ingår i 
utbildningen. Laborationsrapport presenteras både muntligt och skriftligt. Vissa 
laborationer presenteras enbart muntligt för att specifikt träna argumentation och 
diskussion. 
Case-metodik som tillämpas några kurser vilket utvecklar studenternas förmåga att 
kommunicera muntligt och formulera ämneskunskaper.  
I kursen ”Miljökemi”, som läses av ca 2/3 av studenterna, genomförs en analys av en 
artikel ur Nature med hjälp av retorikens begreppsapparat. Avsikten är att ge verktyg för 
att bygga upp egna argumentationer, att "genomskåda" andras samt att få förståelse för 
styrkan i metodisk argumentationsanalys. Momentet genomförs i seminarieform. 
Inom inriktningen Material, ges en kurs som går ut på att lösa ett problem och presentera 
resultaten på ett seminarium. Presentationerna videofilmas och en muntlig återkoppling 
görs.  
SI-mentorer (fråga 32) tränar sina färdigheter att förklara och förmedla ämneskunskaper. 
Examensarbetet ger kvalificerad träning i både muntlig och skriftlig kommunikation och 
förmågan att samverka med andra människor, t ex på en forskningsenhet eller i ett företag. 
Examensarbetet sammanställs i en vetenskaplig rapport som presenteras på ett offentligt 
seminarium. För godkänt examensarbete krävs dessutom att studenten är opponent på ett 
annat arbete, vilket innebär att muntligt ge konstruktiv kritik på den skriftliga rapportens 
innehåll och utformning. Dessutom skall arbetet sammanställas till en ca 4 sidor lång 
artikel på engelska av typen ”Short communication”. Det förekommer ofta att dessa 
kortartiklar blir utgångspunkt för en vetenskaplig publikation, vilket visar på den höga 
nivån på examensarbetena. 
Enligt enkäten (fråga 34) anser studenterna att det är viktigt att träna muntlig och skriftlig 
presentation samt säger sig vara nöjda med färdighetsträningen. Träning i att argumentera 
och att kommunicera på engelska bedömdes som viktigt, men studenterna var mindre 
nöjda med dessa moment, vilket var en generell bedömning bland LTH:s studenter.  

39.  Lärarnas stora nätverk inom industrin och den offentliga sektorn (forskningsprojekt) gör 
det möjligt att skapa en rad kontakter, inte minst med utexaminerade civilingenjörer från 
programmet. Studiebesök är ett vanligt inslag i ett flertal kurser. Redan i årskurs 1 besöks 
industrier som har anknytning till kemi eller kemiteknik och problemställningar som är 
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relevanta för industrin utnyttjas för olika beräkningar. Projekteringskurser i samarbete 
med industrin ger studenter en inblick i hur det är att ställas inför verkliga problem som 
skall lösas på ett ingenjörsmässigt sätt. I processdesign görs en laboration i industrimiljö 
och resultaten ligger till grund för beräkningsövningar. 
Data i Tabell 6 baseras på en enkät som riktats direkt till kursansvariga lärare kurser med 
mer än 30 deltagare vilket motsvarar ca 30 kurser. Svarsfrekvensen var ca 90%. Data anger 
genomsnittligt antal per kurs.  

 
Tabell 6. Gästföreläsare, projektuppgifter och studiebesök på K-programmet 

i samarbete med näringslivet ht 2004.  
Kurser Totalt  Gästföreläsare Projekt Studiebesök 

 Antal Antal % Antal % Antal % 
Obligatoriska 7 0 0 1 14 1 14 

Valfria  24 3 13 4 17 6 25 
Genomsnitt 31 3 10 5 16 7 23 

 
I de senare årskurserna/inriktningarna förekommer ofta inbjudna gästföreläsare från 
industri/myndigheter samt industrianknutna studiebesök och projekteringskurser. Dessa 
kurser har ofta färre än 30 deltagare och motsvarande data finns inte med i tabellen. Bland 
lärarna som undervisar i grundutbildningen finns ett flertal adjungerade professorer som 
är verksamma inom industri eller näringsliv. Examensarbeten som utförs i samarbete med 
företag (43% på gamla K-programmet enligt central LTH undersökning) ger studenterna 
kontakt med näringsliv och samhälle.  
K-sektionen inom teknologkåren ordnar kontakt med näringsliv och samhälle utanför den 
schemalagda undervisningen, t ex studiebesök och lunchseminarier med inbjudna 
föredragshållare.  
Arbetsmarknadsdagar arrangeras varje år; ARKAD anordnas av Teknologkåren gemensamt 
för hela LTH och KULA-dagarna arrangeras av K-sektionen. Syftet är att visa upp 
utbildningarna och knyta kontakter mellan lärare, studenter, arbetsmarknadens 
representanter och andra intresserade samt att få återkoppling från olika avnämare och 
tillämpningsområden.  
”Femteklassprojektet” är ett studentprojekt som utförs på frivillig väg. Projektet syftar till att 
öka intresset för kemi redan på mellanstadiet och har blivit mycket uppskattat. 
”Innovationsprojektet” som också drivs på frivillig basis av studenterna ger många 
gymnasister möjlighet att utföra sina specialarbeten inom kemiområdet. Dessa båda 
projekt är exempel på viktiga kontaktytor mot samhället och utgör ett led i försöken att 
öka intresset för kemi och kemiteknik. Det bör betonas att det inte bara är rekryteringen 
av nya studenter som stimuleras, de studenter som åker ut till skolorna agerar med rätta 
som specialister inom sitt område och blir även behandlade som sådana. Studenterna får 
stärkt självförtroende och en självinsikt som betyder mycket för de egna studierna.  
Genom kontakterna med andra kemistudenter i NKK (Nordisk Kemiteknolog 
Konferens) får studenterna en uppfattning om hur deras egen utbildning fungerar i 
relation till andra utbildningar. 

40.  Det har inom LTH varit en strävan att minska antalet konventionella salstentor. Detta 
gäller även K- och B-programmen. Det är i första hand matematikämnet som examineras 
på konventionellt sätt. Flera av de traditionella tentorna i övriga kurser under första året 
har ersatts med inlämningsuppgifter, muntliga eller skriftliga redovisningar, 
posterpresentationer, rapporter, etc. Detta ställer studenterna inför en mängd olika sorters 
frågeställningar och tränar den ingenjörsmässiga problemlösningsförmågan. 
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I årskurs 2-3 förekommer skriftlig tentamen i så gott som samtliga kurser, ofta i 
kombination med andra examinationsformer t ex duggor. Hemtenta förekommer främst 
det sista året. 
För de kurser som ges under de fyra första terminerna uppskattas andelen skriftliga/övriga 
examinationsformer till 80/20. För de nästa fyra terminerna (termin 5-8) uppskattas 
motsvarande andel till 50/50, men det kan variera mycket beroende på studenternas val av 
kurser och inriktningar.  

41.  De betygssystem som används är TH och UG. 
Betygsstegen för TH är: icke godkänd, betyg 3, 4 eller 5 (graderade betyg där 5 är bäst). 
Betygsstegen för UG är: underkänd eller godkänd. 

42.  Betygssystemet vid LTH är målrelaterat och graderingen är en kvalitetsvärdering av 
studentens lärande i förhållande till kursens mål. Tydliga målbeskrivningar är en 
förutsättning för detta och i alla kursplaner finns väl uttalade mål som förutom 
ämneskunskaper också skall täcka allmän ingenjörskompetens, dvs språk, 
kommunikation, information, problemlösning, datorkunskap och social kompetens.  
Variation av examinationsformerna leder till att olika typer av kunskap testas, vilket kan 
bidra till såväl bred som fördjupad kunskap och förståelse. Förutom den skriftliga 
examinationsformen används flera olika former t ex inlämningsuppgifter, hemtentamen, 
projekt och rapporter. Examination av delmoment sker vid flera olika tillfällen under 
kursen och kompletterar vanlig kunskapskontroll. Under utbildningen genomförs ett stort 
antal laborationer som en del av examinationen.  

43.  Regelverket för examensarbeten innefattas i en kursplan som är gemensam för samtliga 
examensarbeteskurser vid LTH. Denna kursplan infördes 2004-12-01  
(www.lth.se/for_student/Examensarbete/Kursplan.html).  
Kursplanen stadgar att ”… I examensarbetet skall studenten visa förmåga att tillämpa och 
sammanställa kunskaper och färdigheter förvärvade inom olika centrala och kvalificerade 
kurser inom det aktuella utbildningsprogrammet”. Examensarbetet skall vara fördjupande 
och visa att studenten kan tillämpa vetenskaplig och ingenjörsmässig metodik. I 
utbildningsplanen anges vilka examensarbeteskurser som kan medräknas i respektive 
examen. Detta ger studenterna tydlig information om i vilka ämnen examensarbetet kan 
fullgöras. För att få göra examensarbete i ett annat ämne krävs särskilt beslut av 
utbildningsnämnden. LTH fordrar att studenten skall ha minst 140 p som kan ingå i 
examen för att få påbörja examensarbetet. I praktiken garanterar detta att studenten har 
påbörjat fördjupningsutbildningen inom programmet.  
För varje examensarbete skall finnas både en examinator och en handledare. Examinatorn 
ansvarar för att godkänna uppgiften och studentens förkunskaper, samt för att göra den 
slutliga prestationsbedömningen. Handledaren ger det praktiska stödet till studenten, och 
ansvarar för att uppgiften kan genomföras på 20 veckor. Handledaren är ofta en 
doktorand på institutionen eller en person inom ett företag om examensarbetet görs där. 
På LTH:s hemsida (www.lth.se/for_student/Examensarbete/) finns bestämmelser om 
examensarbete, anvisningar och tips för studenter, handledare, opponenter etc.  

44.  LTH tillämpar betygskalan underkänd/godkänd. Ett examensarbete kan godkännas först 
då studenten redovisat sitt arbete i form av en skriftlig vetenskaplig rapport, som har 
presenterats muntligt vid ett offentligt seminarium med förberedd opposition. Studenten 
skall också ha opponerat på ett annat examensarbete. Dessutom krävs en särskild 
fristående sammanfattning på engelska, utformad som en vetenskaplig artikel motsvarande 
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2-4 sidor. Examinatorn godkänner dessa moment. Liksom för andra kurser är det de olika 
institutionerna som sätter upp mer detaljerade kriterier.  
Innan examensarbetet påbörjas träffas student, handledare och examinator och går igenom 
vad som skall ingå i arbetet, vilka moment som skall redovisas skriftligt resp. muntligt 
samt gör en tidsplan för när arbetet kan vara avslutat. 

45.  För varje examensarbete skall finnas både en examinator och en handledare. Tidigare har 
det förekommit att handledare och examinator är samma person, speciellt om 
examensarbetet har gjorts inom en institution och inte i samarbete med företag. De nya 
reglerna gör fördelningen mellan handledarens och examinatorns uppgifter tydligare.  

46.  Handledaren och examensarbetare upprättar tillsammans en plan av vilken arbetets 
innehåll och avgränsningar framgår, t ex en tidsplan för litteraturstudie, planering av 
experiment och preliminärt presentationsdatum. Handledaren ger det praktiska stödet till 
studenten. Huvudansvaret för genomförandet vilar på studenten. Vid regelbundna träffar 
görs en avstämning av hur långt arbetet kommit i förhållande till den ursprungliga 
tidsplanen. Detta är speciellt viktigt vid industriförlagda examensarbeten. Tidsåtgången 
påverkar inte bedömningen av examensarbetet. 

47.  LTH kan inte få fram tillförlitlig statistik på hur lång tid det historiskt har tagit att 
genomföra examensarbeten. Genom nya interna anmälningsrutiner och nya funktioner i 
LADOK blir det möjligt att ta fram dessa uppgifter per automatik från år 2005.  

48.  De första studenterna på det nya K-programmet antogs hösten 2001 och ingen har ännu 
påbörjat examensarbete. För studenter som har följt den gamla utbildningen gäller att 
under åren 2000 – 2004 utfördes och godkändes 458 examensarbeten på K-programmet. 
Av dessa var 19 % förlagda utomlands, 43% utfördes i samarbete med företag och 9 % i 
samarbete med annan organisation.  

 
Tabell 7. Examensarbeten på K-programmet under 2000-2004  

Antal Examensarbetetsämnen under 
2000-2004 Totalt Utomlands Företag Organisation 

Kemiteknik 153 32 91 12 

Tillämpad biokemi 46 11 6 5 

Livsmedelsteknik 32 8 20  

Bioteknik 31 10 10 1 

Teknisk mikrobiologi 28 6 3 6 

Livsmedelsteknologi 27 8 15 1 

Polymerteknologi 25 6 16 2 

Bioorganisk kemi 20 3  3 

Teknisk analytisk kemi 14  6 1 

Immunteknologi 13 1 2 1 

Industriell näringslära 13 2 3 2 

Materialkemi 11 1 2 4 

Technology management 10  10  

Produktionsekonomi 9  9  

Biofysikalisk kemi 7 1 2  

Laboratoriemedicin 5  5  

Internat miljöinstitutet 4  4  

Värme- och kraftteknik 3    
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Ergonomi- och aerosolteknik 2    

Fasta tillståndets fysik 1    

Kärnfysik 1    

Industriell elektroteknik 1  1  

Reglerteknik 1   1 

Miljö- och energisystem 1   1 

Totalt 458 89 205 40 

49.  Redan i rekryteringsprocessen pekas på möjligheterna att studera utomlands. Under 
introduktionsveckan informerar såväl utbildningsledare som studievägledare om olika 
möjligheterna till studier utomlands. Via LU finns ett antal platser utomlands som 
studenterna kan utnyttja för studier efter de obligatoriska kurserna. Allmän information 
om de olika universiteten finns på det internationella kontoret på LTHs kansli. För de 
studenter som är intresserade av att studera utomlands ordnas träffar med 
utbildningsledaren och då görs en noggrann genomgång av möjligheter och krav. EU-
projekt och lärarnas internationella nätverk kan utnyttjas för att förmedla kontakter med 
universitet i andra länder. Under åren 2000-2004 (gamla K-programmet) gjorde 19% av 
studenterna examensarbeten utomlands och ytterligare 14% hade utbytesstudier i sina 
examina. 

50.  LTH:s policy är att kurser som är obligatoriska på civilingenjörsutbildningar ges på 
svenska. De flesta valfria kurser kan ges på engelska och detta framgår uttryckligen av 
kursplanen. Inresande studenter läser till största delen kurser ur LTH:s utbud av valfria 
kurser; det är i regel först i årskurs 4 som de valfria kurserna ges på engelska. En 
sammanställning av olika kurser på LTH visar att 36 kurser som ges på K lämpar sig för 
inresande studenter. Lärarnas internationella nätverk genom bl a EU-projekt utnyttjas för 
att förmedla kontakter med universitet i andra länder för att ta emot studenter som vill 
göra examensarbete eller läsa den individuellt anpassade kursen om 10 p i ”Ett eller flera 
ämnen”.  

51.  Utbildningen på K kan närmaste jämföras med civilingenjörsprogrammen på Chalmers 
och KTH, men utbildningen på LTH lägger större vikt vid att knyta samman teknik och 
naturvetenskap.  
Lärare som undervisar på programmet har varit aktiva i tidigare utvärderingar av 
ingenjörsutbildningar och deltagit i IVAs projekt ”Morgondagens ingenjörer”. 
På DFU (Danmarks Farmaceutiska Universitet) finns en läkemedelsutbildning dit 
studenter från K tidigare ofta sökte sig för att avsluta sin utbildning. Inom den nya 
inriktningen mot Läkemedel finns visst samarbete och diskussioner om utbildningarna. 
Internationellt förekommer inga etablerade samarbeten om kurser på lärarnivå. Däremot 
förs diskussioner om undervisning forskarkollegor emellan. 

52.  En mycket viktig benchmarking sker automatiskt genom lärarnas forskningsnätverk. 
Forskningsbesök på andra universitet och högskolor är mycket frekventa och mycket 
idéutbyte sker inte bara inom forskningen utan också inom utbildningen. Det är vanligt 
att examensarbetare utbyts inom nätverket, oftare utomlands än inom landet. Studenter 
från K-programmet möts med stor respekt när de åker utomands för att göra sina 
examensarbeten. 

53.  Någon etablerad metod för kvalitetsarbete används inte. Utbildningsnämnden är ansvarig 
för arbetet som baseras på ett antal fasta, återkommande aktiviteter för representanter 
studenter, lärare och industri: 



 LTH, Kemiteknik 

154 

Den årliga verksamhetsberättelsen för programmet 
(www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/Kemiteknik2003_04.pdf), som 
fastställs av utbildningsnämnden, är ett viktigt dokument i kvalitets- och 
utvecklingsarbetet. Det innehåller centrala kvalitetsparametrar som antagningstal, 
genomströmning på enskilda kurser och totalt på programmet. Dessutom ingår en 
sammanställning av kursvärderingarna CEQ (se fråga 54) som analyserats av 
utbildningsledaren som underlag för mer långsiktiga beslut om förändringar i 
kursutbudet.  
Studenternas synpunkter kommer fram i utbildningsnämnden. Tre av utbildnings-
nämndens nio ledamöter är studenter och ytterligare tre studenter är suppleanter som får 
närvara vid mötena men inte delta i omröstningar. Utbildningsnämnden är gemensam för 
K- och B-programmen. Studenterna kan alltså via studentrepresentanterna i 
utbildningsnämnden framföra förslag och påverka frågor som rör utbildningen. 
Studierådet, som består av ett tiotal studenter, sammanträder med programledningen 
(utbildningsnämndens ordförande, utbildningsledaren, studievägledaren och 
utbildningsplaneraren) ett par gånger per termin i syfte att utbyta information och fram-
föra förslag i utbildningsfrågor. Två till tre representanter för studierådet har dessutom 
möjlighet att delta i programledningens arbetsutskott. 
Terminskollegiet bestående av programledning, studentrepresentanter och kursansvariga 
lärare sammanträder minst en gång per termin. Syftet är att summera kursansvarigas och 
studentrepresentanters intryck av kurserna. Studenter har på så sätt möjlighet att via 
studentrepresentanter framföra åsikter om hur kurserna fungerar och förslag på hur dessa 
skall förbättras och hur samordningen mellan kurser kan göras bättre. Inriktningskollegium 
med deltagande av lärare och studentrepresentanter i årskurs 4, anordnas på liknande sätt 
varje läsår för att utvärdera och diskutera undervisningen. Vid årliga utbildningsdagar 
inbjuds samtliga lärare vid programmet tillsammans med ett flertal representanter från 
studierådet att utbyta information och diskutera olika utbildningsfrågor. 
Industrins synpunkter på utbildningen tillvaratas främst genom utbildningsnämnden där 
det finns två ordinarie ledamöter och en suppleant från yrkeslivet. 

54.  På LTH används två typer av utvärderingar: operativ utvärdering och rapporterande 
utvärdering. Grundtanken med metodiken för kursutvärderingar är att kvalitetssäkra den 
utvärderande dialogen under och efter varje kurs. 
Den kursansvariga läraren gör tillsammans med studenterna en operativ kursvärdering för 
att ta tillvara studenternas synpunkter under kursens gång. Det kan handla om metodik, 
arbetsbelastning, behov av kompletterande material etc. Kursvärderingen är institutionens 
ansvar och informationsutbytet kan ske på en mängd olika sätt. Detta är också ett viktigt 
led i kvalitetsarbetet. Den rapporterande kursvärderingen är en efterhandsbedömning av 
kurser och genomförs i samband med tentamen eller efter sista undervisningstillfället.  
Alla kurser på programmet skall utvärderas för att ge studenterna möjlighet att skriva ned 
sina synpunkter på kurserna samt ge förslag på förändringar. För alla kurser med fler än 30 
anmälda genomförs rapporterande kursvärdering med en enhetlig metodik och enkät, 
CEQ (Course Experience Questionnaire, 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/utvarderingar/). Ansvaret för genomförandet ligger på 
utbildningsnämnden. Svarsfrekvensen totalt är i regel knappt 70 %. Enkätsvaren 
sammanställs centralt och ett kursutvärderingsmöte hålls med lärare, studenter och 
programledning. Dessa sammanfattar sedan var för sig sina åsikter och förslag om 
förändringar i en skriftlig slutrapport som skapas via webformulär. Denna skickas till 
samtliga kursdeltagare och läggs ut på LTH:s hemsida senast 5 läsveckor efter kursens slut. 
För mindre kurser finns ett förenklat förfarande men kraven på lärarna att skriftligt 
rapportera hur man reflekterar över sin undervisning är densamma för alla LTHs kurser.  
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Kursutvärderingarna är ett mycket viktigt underlag för kursansvariga för att få en 
representativ bild av hur kurserna fungerat vilket underlättar det fortlöpande arbetet och 
strävandet efter att förbättra kurserna. Utvärderingar av de obligatoriska kurserna 
behandlas på en utbildningsdag med deltagande av programledning, kursansvariga lärare 
och studenter från olika årskurser. Syftet är att sammanfatta läsåret och analysera och 
diskutera vad som fungerat bra eller mindre bra för att kunna initiera förbättringar.  

55.  Utbildningsnämnden är ett forum för diskussion av erfarenheter som kan utnyttjas i 
utbildningen. Studievägledare, utbildningsplanerare och utbildningsledare har viktiga 
funktioner och träffar studenterna i sammanhang som rör undervisningen och 
planeringen av studenternas studieplaner. Deras erfarenheter är en bra grund för 
diskussioner och beslut i utbildningsnämnden. 
De anställda lärarnas erfarenheter kommer fram vid Utbildningsdagarna som ordnas varje 
år. Terminskollegier bestående av programledning, studentrepresentanter och kursansvariga 
lärare sammanträder minst 1 gång per termin. De årliga Inriktningskollegierna med 
deltagande av lärare och studentrepresentanter i årskurs 4, utnyttjas för att utvärdering och 
diskussion av undervisningen. Presentationer av CEQ-utvärderingarna ger ytterligare 
tillfälle till att ta fram anställdas synpunkter. Se även fråga 53. 

56.  Programomläggningen 2001 innebar många kontakter med industri och samhälle som 
har kunnat utnyttjas i undervisningen. Under planeringen av utbildningen togs hänsyn till 
arbetsmarknadens önskemål om kunskaper och färdigheter hos de blivande 
civilingenjörerna.  
Utbildningsnämnden svarar för planering och uppföljning av verksamheten inom 
programmet. Näringslivsrepresentanterna i utbildningsnämnden ger synpunkter på 
utbildningen och kan komma med förslag till framtida förändringar av verksamheten.  
Extern forskningsfinansiering bidrar till kontakter med näringslivet, vilket kan utnyttjas 
för planeringen av undervisningen. Närheten till Ideon stimulerar till att ta kontakt och få 
in synpunkter från både små och stora företag. Genom att bjuda in olika företrädare för 
näringslivet som föreläsare, kan många goda idéer och synpunkter samlas in.  
Examensarbeten som görs i samarbete med olika företag ger framtida arbetsgivare tillfällen 
till diskussion om utbildningen. Samma gäller för externa projekt och konsultverksamhet. 
Uppdrag i näringslivet med återkoppling till studenter ger t ex inblick i forskares vardag. 
Många lärare har tidigare arbetat inom industrin och dessa kontakter kan användas för att 
få uppfattning om arbetsmarknadens behov. 
Kontakten med utexaminerade civilingenjörer upprätthålls genom studiebesök, gäst-
föreläsningar, examensarbeten, vilket ger många tillfällen till reflektion över utbildningen i 
förhållande till arbetsmarknaden. Alumniverksamheten är ytterligare en möjlighet att 
fånga in synpunkter från näringslivet. 

57.  Programmet har inte utvärderats under åren 2000 – 2004. 

58.  I samband med delningen av det gamla K-programmet gjordes en omfattande revision av 
kursutbud och organisation. Viktiga exempel på utvecklingsinsatser inom programmet är 
de karaktärsskapande kurserna i årskurs 1. Redan under det första året förses studenterna 
med beräkningsverktyg som används och färdighetstränas under hela utbildningen. 
Projekt- och projekteringskurser där skriftlig och muntlig kommunikation tränas utgör 
tydliga inslag i programmet. Studenterna får tidigt i utbildningen välja olika kurser och får 
på så sätt ta ansvar för sin utbildning. Grundutbildningsprojektet ”Matlab – Femlab” har 
initierats med ekonomiskt stöd från utbildningsnämnden. Nyligen infördes en pedagogisk 
introduktionskurs Förståelse och lärande (2p) för K och B med målet att ge en 
introduktion till vuxnas lärande och att diskutera aspekter av lärande och undervisning.  
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Införandet av det gemensamma kursutvärderingssystemet CEQ har resulterat i att 
utbildningsnämnden på ett enkelt och överskådligt sätt kan få kännedom om hur 
programmets olika kurser fungerar. Resultaten kan ligga till grund för förändringar av 
såväl kursutbud som kursernas innehåll och utformning. Terminskollegier med 
representation av programledning, studenter och kursansvariga lärare sammanträder varje 
termin för att ta fram synpunkter på undervisningen från olika grupper vilket kan 
användas för att förbättra undervisningen.  
Ombyggnaden av Kemicentrum kommer att ge moderna, ändamålsenliga under-
visningslokaler och mötesplatser som kan främja lärandet.  

59.  Det pedagogiska utvecklingsarbetet drivs centralt på LTH. Många lärare har gått olika 
pedagogiska kurser och omsatt idéer i undervisningen och utvecklar kontinuerligt sina 
kurser för att de skall träna olika färdigheter och vara så intressanta och aktuella som 
möjligt. En av de vanligaste kurserna är Pedagogisk inspirationskurs där tillfälle ges att 
utbyta idéer med lärare från andra institutioner inom LTH. Enskilda lärare kan ansöka 
om att få sina pedagogiska meriter bedömda enligt vissa kriterier för att bli medlem i 
LTH:s pedagogiska akademi och erhålla ett ETP-intyg (Excellent Teaching Practice) 
vilket samtidigt medför en löneförhöjning.  
Lärare vid K-programmet har varit involverade i projekt som finansierats av 
grundutbildningsrådet samt vid utveckling av pedagogiska projekt för lärare. På de årliga 
Pedagogiska dagarna (”Inspirationskonferensen”) som arrangeras av LTH redovisar 
lärarna resultat från olika projekt. Bland medlemmarna i Levande Pedagogers Sällskap finns 
lärare på K-programmet. 

60.  Hösten 2001 delades programmet i kemiteknik i två delar, en för bioteknik och en för 
kemiteknik. Inga studenter har ännu tagit examen från det nya programmet. 

 
Tabell 8. Antal helårsstudenter, helårsprestationer och examina på K-programmet  
 

År 
HSTD/HSTK per 

kalenderår 
HPRK per 
kalenderår 

Totalt antal examina 
          Män                   Kvinnor 

1996 511 453 48 39 
1997 504 459 52 56 
1998 511 455 56 38 
1999 515 460 47 55 
2000 489 436 46 51 
2001 455 399 55 39 
2002 390 383 53 47 
2003 355 328 36 48 
2004 335 290 38 47 

61.  Av de studenter som började på K-programmet hösten 2001 har 27 av totalt 73 antagna 
studenter avbrutit sina studier, 7 har gått över till Bioteknik och 3 till andra program på 
LTH, se Tabell 9. Generellt sett görs de flesta studieavbrotten under de första läsåren och 
kända skäl till avbrotten är att studenterna insett att utbildningens inriktning inte passade 
dem. Kemitekniker väljer ofta att studera vidare på andra program på LTH, men vissa 
försvinner till helt andra utbildningar inom andra fakulteter. Svaren på enkätfrågan ”Om 
programmet du kommit in på inte var ditt förstahandsval, vilken utbildning sökte du i 
första hand?”, visade att 76% sökt till annat program vid LTH och 19% till 
läkarutbildningen.  

 
Tabell 9. Studenter och studieavbrott på K-programmet 

År 2001 2002 2003 
Antal antagna  73 72 75 
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Flyttat till B  -7 -10 -1 
Flyttat till andra LTH program -3 -5 -2 
Börjat på andra utbildningar -2 -1  
Övriga avhopp - 8 -4 -5 
Ej officiella avhopp -9   
Kommit från B +2 +1  
Kvar på programmet 46 52 67 

 
Cirka hälften av studenterna gör studieuppehåll någon gång under utbildningen. 
Orsakerna till detta varierar och ett studieuppehåll kan ofta leda till något positivt. Många 
gör ett uppehåll för att hämta krafter för kunna avsluta utbildningen på ett bra sätt. 
Utbildningen innehåller ingen praktik och några studenter väljer att jobba i ett halvår för 
att kunna resa under det andra halvåret. Man kan skönja en långt större globalisering av 
dagens studenter och ett viktigt inslag för dem är att utveckla sina personliga egenskaper 
genom att se sig om i världen. Intresset för främmande språk gör att några väljer att ena 
halvåret av studieuppehållet läsa språk i Lund och under andra halvåret fortsätta 
språkstudierna i det aktuella landet. En del tar studieuppehåll för att kunna klara gamla 
tentor. Många studenter vill idag bredda sig kunskapsmässigt genom att läsa vid andra 
fakulteter.  
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62.  Data för genomströmningen för årskullarna 1997 – 2001 gäller för det gamla K-
programmet. De första studenterna på det nya programmet antogs hösten 2001. 

 
Tabell 10. Genomströmning för årskullarna 1996 – 2000 för det gamla K-programmet.  

   1996   1997   1998 1999 2000 
Kön M K M K M K M K M K 

Nybörjare1 56 54 46 66 53 69 62 63 62 61 
Antal (av dessa) som 

uppnått >40 p2 47 38 36 49 33 51 45 39 44 41 

Antal som uppnått >80 p 36 24 29 40 21 41 31 30 37 36 
Antal som uppnått >110 p 26 12 21 20 12 29 12 14 22 22 

Antal som studerat 
utomlands3 7 6 5 7 5 3 3 4 2 4 

1 Faktiska nybörjare (se tabell i fråga 17). 
2 Med uppnådda poäng menas kurser inom programmet exklusive tillgodoräknanden. Som 
mätdatum används 15 september 3 år efter antagningen. 
3 Med utlandsstudier avses påbörjade utbytesstudier till och med läsåret 2004/05. 
 

Tabell 11. Antal studenter antagna på det gamla K-programmet som avlagt examen.  
Antal som avlagt examen på 

programmet 
Antal som avlagt CI-examen vid 

lärosätet 
 

Terminer efter 
antagning1 10 12 14 10 12 14 

Kön M K M K M K M K M K M K 
1996 17 9 28 17 33 24 17 10 29 19 35 26 
1997 16 15 25 36 30 40 16 15 25 37 30 41 
1998 9 14 17 38   9 15 17 39   
1999 11 9     11 9     

1Som mätdatum används 15 september och det är utfärdandedatumet som skall användas. Endast 
de som antagits som nybörjare till respektive program (se tabell i fråga 17) räknas. För antagna 
1998 och 1999 redovisas endast uppgifter efter 10 och 12, respektive 10 terminer. 

 
För det gamla kemiteknikprogrammet gäller att ca 30 % av nybörjarna slutar tidigt i 
utbildningen. Intresset hos de antagna ligger i många fall mot naturvetenskap eller 
biomedicin. Detta leder till att man söker till naturvetenskapliga eller biomedicinska 
utbildningar redan efter 1 termin. Detta kommer vi alltid att få räkna med. En annan 
anledning till avhopp tidigt är att man inte trivs med att räkna. Kemi på gymnasiet 
innehåller lite beräkningar jämfört med högskolan. Tidiga avhopp kan vi inte göra mycket 
åt.   

63.  Alla studenter i årskurs 1 som efter tentamensperioden vid påsk (tenta/omtenta) inte 
uppnått tillräckligt med poäng för att erhålla studiemedel kallas till samtal med 
studievägledaren för att utreda de bakomliggande orsakerna, det kan vara problem med 
hälsan eller sociala problem. Studenterna får information om hur studietekniken kan 
förbättras, hjälp att strukturera studierna och tips om ”tentaångestkurser” som ordnas av 
Studenthälsan som har gedigen kompetens inom fysiologi och psykiatri. I årskurs 2 och 
årskurs 3 finns tydliga poängspärrar och studenter som inte uppnått en viss summa kallas 
till uppföljningssamtal med studievägledare och utbildningsplanerare för att upprätta en 
individuell studieplan.  
Studievägledaren kan ta hjälp av LU:s gemensamma studiekuratorer, som är utbildade 
socionomer och som arbetar med tyngre och svårare problem. Handikappenheten vid LU 
hjälper studenter med fysiska och psykiska funktionshinder. 
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64.  Än har inga civilingenjörer utexaminerats från det nya programmet, men det kan vara 
intressant att titta på vad tidigare civilingenjörer tycker om sin utbildning. Preliminära 
resultat från en undersökning som gjorts år 2004 av utvärderingsenheten på LU visar att 
av de som utexaminerades 1998/99 och 2000/2001 var ca 25% forskarstuderande och ca 
68% var förvärvsarbetande eller egna företagare. Mellan 80 och 90% av de tillfrågade 
ansåg att utbildningen hade relevans för arbetet. Det moment i utbildningen som man var 
mest nöjd med i förhållande till arbetets krav var att självständig lösa problem, arbeta i 
grupp, göra skriftliga presentationer, använda datorn som arbetsverktyg och följa 
kunskapsutvecklingen. Moment som man var minst nöjda med var att förklara för lekmän 
och att presentera på engelska. Detta är viktiga synpunkter som tas tillvara i 
kursutvecklingen i det nya programmet. 
Det förekommer många informella, personliga kontakter med arbetsgivare till 
utexaminerade K-civilingenjörer enligt det gamla programmet. De omdömen som därvid 
kommit fram har varit positiva, i flera fall mycket positiva. Kontakter med examinerade 
civilingenjörer har tidigare skett och kommer också i fortsättningen att ske genom 
gemensamma forskningsprojekt, examensarbeten, industriprojekt, gästföreläsningar och 
studiebesök.  
Kemitekniks alumniförening är till för alla som varit inskrivna på K- och B-programmen. 
Syftet är dels att de examinerade ska hålla kontakt med varandra och dels att studenterna 
ska kunna ta kontakt med tidigare studenter ute i arbetslivet. Alumniverksamheten och 
samarbetet med programledningen kan utvecklas mer.  

65.  Kontakten med avnämarna sker formellt genom näringslivsrepresentanter i 
utbildningsnämnden samt inbjudna föreläsare vid utbildningsdagar. I övrigt sker ett 
mycket stort erfarenhetsutbyte i samband med examensarbeten och forskningsprojekt som 
sker i samarbete med industrin. Under senare år har denna typ av forskningsprojekt blivit 
allt vanligare, vilket skapat större kontaktytor för utbildningen. 
Hittills finns ett antal informella, personliga kontakter med arbetsgivare till utexaminerade 
K-civilingenjörer. De omdömen som därvid kommit fram har varit positiva, i flera fall 
mycket positiva.  

66.  Det finns inga lokala kvantitativa mål för programmet. Vid planeringen av utbildningen 
fästes stor vikt vid att hitta metoder för att underlätta studenternas lärande som ett sätt att 
öka examinationen. Ännu har ingen tagit ut examen på det nya programmet. Andelen K-
studenter som tagit ut examen på det gamla programmet har varit mellan 65 och 70  %.  

67.  För att på ett trovärdigt sätt kunna utvärdera om de examinerade har de kunskaper och 
färdigheter som uttrycks i målen krävs undersökningar omfattande såväl utexaminerade 
civilingenjörer som avnämare. Ett sätt att delvis försäkra sig om de examinerades kunskap 
och kompetens är att utvärdera utbildningen/processen. Detta görs kontinuerligt som 
redovisats under frågorna 53 och 54. Krav på genomströmning kontra godkännande kan 
emellertid på sikt bli ett problem. 
Examensarbetet är ett sista steg i förberedelserna för studenternas framtida 
yrkesverksamhet och kan fungera som bevis på att studenterna har de färdigheter och 
kunskaper som uttrycks i målen för programmet. I studieplanen finns ett antal kurser som 
tillsammans beskriver de uppställda målen. Kursansvariga för de enskilda kurserna har 
ansvar för att målen nås. Utbildningsnämnden med representanter för lärare, studenter 
och näringsliv gör varje år en översyn av utbildningsplan och viss revidering görs.  
Ett indirekt sätt att utvärdera om målen för kunskaper och färdigheter har uppnåtts är att 
bedöma hur studenter som läser en eller flera terminer vid utländska universitet klarar sin 
studier där. Det har visat sig att K-studenterna klarar sig mycket väl vid en sådan 
utvärdering. 
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Bioteknik (B)  

Programmen för civilingenjörsutbildning inom Bioteknik (B) och Kemiteknik (K)har 
många gemensamma kurser, en gemensam utbildningsnämnd, studievägledare och 
utbildningsplanerare, varför arbetet med självvärderingen har samordnats mellan 
programmen. Skrivningarna för de båda programmen kommer därför i vissa delar att vara 
mycket likartade. 
Arbetet med självärderingen av civilingenjörsutbildningarna på LTH inleddes i november 
2004 med ett samordningsmöte med LTH:s arbetsgrupp. Utbildningsnämndernas 
ordförande fick information om hur självvärderingsprocessen skulle genomföras och hur 
arbetet skulle fördelas inom programmen. Materialet från Hsv har funnits tillgängligt på 
LTH:s intranät. Mål och tidsplan för självvärderingen presenterades på ett möte med 
utbildningsnämnden för biokemi- och kemiteknik i december 2004.  
Till arbetet organiserade utbildningsnämnden en programgrupp för Kemiteknik och 
Bioteknik:  

Anders Axelsson Utbildningsnämndens ordförande (UNO)  
Michael Grimsberg Utbildningsledare (UL)  
Olle Holst  Utbildningsledare (UL)  
Anna Aronsson Utbildningsplanerare (UP)  
Elisabeth Gersbro-Bülow Studievägledare (SVL)  
Johanna Bailey Student (SRBK)  
Ingegerd Sjöholm Lärare  
Kerstin Skog LTH: s arbetsgrupp (K, B)  

 
Gruppens medlemmar har haft regelbundna möten. Den 11 januari samlade LTH till en 
workshop med allmän information om självvärderingen, arbete med frågor i lärosätesdelen 
och programfrågor. Information och synpunkter sammanställdes av K Skog till ett 
programspecifikt dokument. Texten har bearbetats av olika personer och grupper samt på 
två gemensamma arbetsdagar för K och B. Förslagen har legat till grund för 
arbetsgruppens utkast till självvärderingen enligt de ”12 principerna” som också 
diskuterats på en workshop gemensam för K och B. Studenter har deltagit arbetsgrupper, 
arbetsdagar ”workshop” och studierådet har haft egna möten och kommit med 
synpunkter på och förslag till texten. Självvärderingen och programfrågorna har 
diskuterats i utbildningsnämnden. Frågor rörande lärare (fråga 26-28) och studier utanför 
högskolan (fråga 39) har besvarats med utgångspunkt från en webbaserad enkät utskickad 
till samtliga kursansvariga lärare på varje program på LTH. En examensarbetsenkät har 
inom ramen för självvärderingsarbetet distribuerats till prefekterna för inventering av 
examensarbeten utförda 2000-2004. En undersökning ”Teknologenkäten”, gjordes år 
2004 av utvärderingsenheten vid LU där 3639 studenter tillfrågades (1925 av dessa 
svarade) om sina erfarenheter av att studera på LTH och resultaten från undersökningen 
har använts för att besvara vissa av frågorna, t ex fråga 35. Underlag för andra svar 
(frågorna 29, 60 och 62) har tagits fram centralt genom bl a LADOK. 

22.  Den nya civilingenjörsutbildningen i bioteknik (B) startade hösten 2001 vilket betyder att 
den första årskullen läste sin sjunde termin under hösten 2004. Tidigare ingick kurser 
inom bioteknikområdet i kemiteknikprogrammet, men sedan hösten 2001 finns två nya 
program inom området; ett för bioteknik och ett för kemiteknik, se Figur 1. En 
avslutande inriktning mot bioteknik introducerades redan i slutet av 80-talet inom det 
gamla kemiteknikprogrammet och är alltså en av de äldsta i landet. B-programmet hade 
på sätt redan från starten en mycket solid bas inom och forskning och undervisning. Den 
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avslutande livsmedelsinriktningen fanns redan när LTH:s kemiteknikprogram satte igång 
för 40 år sedan. Även här finns alltså en mycket solid forsknings- och utbildningsbas. 
Utbildningarna i Bioteknik- och Kemiteknik karaktäriseras av att de leder till såväl ett 
akademiskt förhållningssätt som en yrkesexamen. Viktiga element utgörs av 
resurshushållning och miljötänkande från ett ingenjörsmässigt perspektiv baserad på en 
bred naturvetenskaplig bas. Bioteknik- och Kemiteknikprogrammen har många 
gemensamma kurser och många av lärarna undervisar på båda programmen. Detta 
arrangemang ger ett rationellt utnyttjande av resurserna och ger utbildningarna flera 
fördelar. Civilingenjörerna anställs på delvis samma arbetsmarknad och de gemensamma 
momenten ökar deras anställningsbarhet, bredd och möjlighet till arbete inom olika 
branscher. Den stora valfriheten inom programmen ger en mycket stor möjlighet till en 
kraftig profilering och spetskunskap inom ett visst område.  
 

 
Figur 1. Schematisk översikt av K- och B-programmen.  

 
De överväganden som gjordes vid planeringen av det nya B-programmet baserades dels på 
en önskan att synliggöra utbildningen i bioteknik och dels på att öka bredden genom mer 
molekylärbiologiskt och bioprocesstekniskt inriktade avslutningar. Djupet kunde ökas 
genom en mer markant forskningsanknytning. En stark forskningsanknytning och en 
tydligare profilering mot ren bioteknik, reaktionsteknik och processrelaterad bioteknik 
ansågs dessutom kunna öka rekryteringen av studenter. Livsmedelsindustrins och 
samhällets stora intresse för livsmedel och hälsa skulle kunna locka studenter genom att 
tydligare lyfta fram inriktningen Livsmedel. Avsikten var att starta en attraktiv utbildning 
av civilingenjörer i bioteknik baserad på tidigare kurser och kompetens inom LTH. Den 
naturvetenskapliga basen är mindre i det nya programmet genom att fysik enbart kan läsas 
som en valfri kurs. ”Ekonomi” är en annan kurs som är valfri men som kanske borde vara 
obligatorisk.  
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Särskilda mål för utbildningen på B är att bibringa studenterna en ingenjörsmässighet 
samt att ge kunskaper och färdigheter i grundläggande matematiska, naturvetenskapliga 
och tekniska ämnen som har betydelse för biotekniken. Utbildningen skall också ge 
studenten förmåga att såväl i laboratorieskala som i större skala planera, genomföra och 
utvärdera experiment, beskriva biologiska, kemiska och fysiska förlopp med teoretiska 
modeller och bedöma modellernas tillämpbarhet och begränsningar i olika sammanhang. 
Dessutom syftar utbildningen till att ge studenten förmåga att utforma och utveckla 
teknologier och apparatur för tillverkning av bio-baserade produkter med hänsyn tagen till 
råvaror, energi, ekonomi och miljö.   
Utbildningen omfattar 180 p, varav 100 p är obligatoriska, 20 p valbara alternativ-
obligatoriska, 10 p helt valfria och 50 p läses inom en av inriktningarna bioprocessteknik, 
molekylär bioteknik, livsmedel eller läkemedel, se utbildningsplan 
(www.lth.se/for_student/Arkiv/hbk05/b_up05.pdf).  

 
Figur 2. Översikt av kurser och poäng i olika årskurser på B-programmet 

 
Utbildningen har stark forskningsanknytning inom en rad områden. Under de tre första 
åren ingår ett grundläggande basblock i naturvetenskap med betoning på matematik, kemi 
(biokemi, oorganisk, organisk och analytisk kemi) och biologi. I detta block ingår också 
tekniska stödämnen som beräkningsmetoder och matematisk statistik, se Figur 2. 
Grundläggande ingenjörsämnen och processteknologi introduceras genom kurser i 
bioteknik, transportprocesser, separationsteknik, och processteknik för livsmedels- och 
bioteknisk industri. Under andra och tredje året erbjuds ett antal alternativobligatoriska 
kurser med syfte att bredda eller fördjupa kompetensen. Under det fjärde och femte året 
specialiserar sig studenterna inom en kompetensinriktning. De har också möjlighet att 
följa någon av de LTH-gemensamma avslutningarna Industriell ekonomi eller 
Technology Management. Technology Managementavslutningen ger möjlighet att läsa 
ytterligare 20 p och bedrivs i samverkan med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 
med studenter från båda fakulteterna. Kompetensprofilen inom miljö- och 
arbetsmiljöområdet tillgodoses genom att en kurs om minst 5 p inom området ”Hälsa – 
miljö –säkerhet” skall ingå i utbildningen. (www.lth.se/for_student/Studiehandbok/). 
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Flera av kurserna inom inriktningarna ges på engelska integrerat med det internationella 
Master-programmet  ”Bio- and Food Technology”. 
Ett viktigt avvägande vid skapandet av B-programmet var att bibehålla civilingenjörs-
kompetensen med en stark bas i bl.a. matematik vilket skapar goda förutsättningar för 
spetskompetens inom de avslutande specialiseringarna. Ett annat viktigt övervägande var 
att redan under första året förse studenterna med beräkningsverktyg som skulle kunna 
användas och färdighetstränas under hela utbildningen. Likaså introduceras arbete i 
projektgrupper där skriftlig och muntlig kommunikation tränas. Genom detta arbetssätt 
skapas möjlighet för en första kontakt med civilingenjörer verksamma inom 
bioteknikområdet i industrin. Miljö- och arbetsmiljöfrågor belyses på ett naturligt sätt 
inom ramen för de flesta kurser t.ex. risker och säkerhet vid arbete med kemiska och 
biologiska substanser och hantering av riskavfall. 
Vad är utmärkande för de olika inriktningarna på B-programmet?  
Kurserna på kompetensinriktningen Bioprocessteknik skall ge en fördjupad kunskap om 
arbete med framställning, utveckling och användning av biokatalysatorer för omvandling 
av råvaror till produkter. Många produkter framställs med biotekniska processer, t ex 
bagerijäst, penicillin och mänskligt tillväxthormon. Biotekniska metoder används för 
vattenrening, marksanering och gasrening. Inom inriktningen finns möjlighet till 
fördjupning i frågeställningar som rör t ex biokemisk reaktionsteknik, 
kostnadsberäkningar och förbättring av katalysatorer. Biologiska metoder för tillverkning 
av energibärare som metan och etanol är idag i fokus för forskning på LTH. 
Kurserna på kompetensinriktningen Molekylär bioteknik skall ge fördjupad kunskap om 
moderna molekylärbiologiska och analytiska metoder, något som under de senaste 
decennierna revolutionerat stora delar av biologin och medicinen. Förmågan att modifiera 
gener och selektivt modifiera proteiner har öppnat helt nya möjligheter att t ex flytta en 
gen från en cell till en annan eller att skräddarsy läkemedelsmolekyler. Inriktningen ger 
möjlighet till fördjupning inom gränsområdet mellan kemi, biologi och medicin. 
Kurserna på kompetensinriktningen Livsmedel skall ge fördjupad kunskap dels om de 
kemiska och fysikaliska processer som samverkar vid framställning och lagring av 
livsmedel och dels om hur olika komponenter påverkar kropp och hälsa. Fördjupningen 
kan ske inom bl°a livsmedelsvetenskap, livsmedelshygien med probiotika, mejeriteknologi, 
processteknik, fysiologi, näringslära och ”functional foods”. Ett väl utvecklat samarbete 
med livsmedelsindustrin gör att aktuella frågeställningar om nya processer, tekniker och 
produkter kan studeras. Inriktningen är unik för landet och baseras på en mycket aktiv 
forskning vid LTH.  
Kurserna på kompetensinriktningen Läkemedel skall ge en fördjupad kunskap om arbete 
med framställning och utveckling av läkemedel. Den vetenskapliga bredd som finns på 
LTH gör det möjligt att utbilda civilingenjörer med gedigna kunskaper i design, syntes 
och analys av aktiva substanser samt i utveckling av läkemedelsformuleringar och -
processer. 
Sammanfattningsvis kan sägas att den specifika profilen för B-programmet kännetecknas 
av djupa kunskaper i kemi och bioteknik i kombination med teknisk miljökunskap och 
stor valfrihet inom utbildningen. Det individuella valet av kurser i utbildningen kan skapa 
en unik profil. Utmärkande för programmet är ett antal projektkurser som integrerar olika 
ämnen och kompetensområden. En stor del av utbildningens kurser har stark anknytning 
till pågående framgångsrik forskning inom en rad områden. Flera av kurserna inom 
inriktningarna ges på engelska integrerat med det internationella Master-programmet  
”Bio- and Food Technology”. 

23. För de obligatoriska kurserna i årskurs 1-3 är fördelningen mellan 
grundläggande/tekniska/övriga vetenskaper 48/43/9 %. För den sista delen av 
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utbildningen (inriktningsår + examensarbete) varierar det från inriktning till inriktning 
och med studenternas val av kurser. Generellt för LTH gäller fördelningen 33/49/18 %. 

24.  För att tillgodose arbetsmarknadens krav ges kemi- och biotekniker möjlighet att få insikt i 
varandras områden genom att flera kurser samläses. Detta ställer stora krav på att såväl 
biotekniska som kemitekniska aspekter läggs på kursinnehållet. 
De obligatoriska kurserna innehåller grundläggande matematiska och naturvetenskapliga 
ämnen som är gemensamma för civilingenjörsutbildningarna på LTH. I årskurs 2 och 3 
ingår 20 p alternativobligatoriska kurser inom bl a kemi, matematik, fysiologi och 
cellbiologi som ett sätt att bredda eller fördjupa utbildningen. Dessutom ingår 10 p kurser 
som kan väljas inom LTH, LU, annat universitet i Sverige eller utomlands. En speciell 
möjlighet är den individuella fördjupningskursen på 10 p i ”Ett eller flera ämnen” inom 
programmet där studenten till stor del själv kan välja ämne och innehåll. Ytterligare bredd 
och fördjupning sker under det fjärde året då studenten kan välja mellan de olika 
kompetensinriktningarnas (bioprocessteknik, molekylär bioteknik, livsmedel och 
läkemedel) alternativobligatoriska kurser. Examensarbetet som görs i slutet av 
utbildningen kan göras inom 16 olika ämnesområden och efter ansökan kan 
utbildningsnämnden godkänna att arbetet utförs inom ett annat område (se fråga 48). 
Sammantaget ges studenten möjlighet att skaffa sig en individuell utbildning till stor del 
kan utformas efter eget önskemål. Det finns dessutom möjlighet att följa någon av de 
LTH-gemensamma avslutningarna Industriell ekonomi eller Technology Management (se 
fråga 22). I samråd med utbildningsledaren och efter beslut av utbildningsnämnden kan 
studenten utforma en individuell studieplan som läses inom landet eller utomlands. Detta 
ger tillsammans med examensarbetet (20 p) studenten möjlighet att skaffa sig en 
individuell utbildning till stor del efter eget önskemål. Det finns också möjlighet att läsa 
ytterligare 20 p inom någon av de LTH-gemensamma avslutningarna Industriell ekonomi 
eller Technology Management. Technology Managementavslutningen bedrivs i 
samverkan med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, med studenter från båda 
fakulteterna. I samråd med utbildningsledaren och efter beslut av utbildningsnämnden 
kan studenten utforma en individuell studieplan som läses inom landet eller utomlands. 

25.  Väl genomtänkta kurskedjor, integrering och koppling mellan ämnena, kontinuerlig 
uppföljning och dialog mellan programledning, lärare och studenter säkerställer att 
programmet blir ett sammanhållet och integrerat ingenjörsprogram.  
Kurserna i utbildningsprogrammet för B skall ge matematiska, naturvetenskapliga och 
tekniska kunskaper. Utbildningen skall samtidigt öka studenternas förmåga att identifiera 
och lösa problem, kommunicera, samarbeta, värdera och analysera data samt att 
självständigt organisera sitt arbete, dvs kunskaper som har betydelse för såväl 
civilingenjörens yrkesverksamhet som för den personliga utvecklingen. Programmet 
bygger på Sveriges äldsta utbildning i bioteknik, men den nuvarande utformning är ny 
(start hösten 2001). Vid uppläggningen av programmet och utbildningsplanen lades stor 
vikt vid verklighetsförankring, ämnesintegrering och samarbete mellan olika lärare. I 
utbildningsplanen finns en lista över de kurser som kan ingå i utbildningen och som 
tillsammans bildar en helhet. Utbildningsnämnden, som är gemensam för K- och B-
programmen har en bred representation från industrin och svarar för planering och 
uppföljning av verksamheten inom utbildningsprogrammet. Inför varje läsår görs en 
översyn och eventuell justering av utbildningsplanen och kursplanerna. 
Ett mycket viktigt instrument som utbildningsnämnden utnyttjar för att utvärdera hur 
utbildningens utfall stämmer överens med de uppsatta målen för civilingenjörs-
utbildningen är de sammanställningar av kursutvärderingarna (CEQ-utvärderingarna, se 
fråga 54) som görs varje år. Dessa analyseras och sammanställs av utbildningsledaren i en 
årsrapport som utgör underlag för utbildningsnämndens planering. CEQ-
utvärderingarnas utformning (se lärosätesdelsen) gör detta möjligt. 
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Utbildningen har en stark näringslivsanknytning genom att många lärare har nära 
kontakter med industrin eller med industrins avnämare. Detta ger också möjlighet att få 
återkoppling på hur programmets utexaminerade civilingenjörerna fungerar som 
yrkesverksamma. Eftersom programmet är nytt har studenterna inte ännu nått till 
examensarbetsnivå. Traditionellt har bioteknikområdet inom det tidigare K-programmet 
attraherat examensarbetare både till industrin och till interna forskningsprojekt, vilket kan 
ge god avstämning av hur utbildningens kvalitet uppfyller industrins och forskningens 
krav. 
En gång varje termin anordnas terminskollegium för varje årskurs för lärare och 
studentrepresentanter i årskurs 1-3. Kursansvariga informerar om innehållet i olika kurser, 
något som har varit speciellt betydelsefullt under uppbyggnaden av programmet. Andra 
inslag kan utgå från olika pedagogiska metoder och utformning av examinationsformer 
eftersom detta i hög grad påverkar utbildningen. Inriktningskollegium med deltagande av 
lärare och studentrepresentanter i årskurs 4, kommer att anordnas varje läsår för att 
utvärdera och diskutera undervisningen. Hösten 2004 var första gången som kurser gavs 
på de nya inriktningarna och inriktningskollegium har hållits för alla inriktningarna.  
Med utgångspunkt från kursvärderingar diskuteras i kursuppföljningssamtal hur kurserna 
genomförts som ett led i strävan förbättra och vidareutveckla kurserna och för att bedöma 
hur väl utbildningen uppfyller de ingenjörsmässiga målen.  
Utbildningen har en stark näringslivsanknytning genom att många lärare har nära 
kontakter med industrin eller med industrins avnämare. Detta kommer att ge goda 
möjligheter att få återkoppling på hur programmets utexaminerade civilingenjörerna 
fungerar som yrkesverksamma. Kontakterna inbjuder dessutom till diskussioner om 
utbildningens utformning. Eftersom programmet är nytt har studenterna inte ännu nått 
till examensarbetsnivå. Traditionellt har bioteknikområdet inom det tidigare K-
programmet attraherat examensarbetare till såväl industri som till interna forsknings-
projekt. Utvärdering av examensarbeten kan ge god avstämning av hur utbildningens 
kvalitet uppfyller industrins och forskningens krav. 

26.  Data för frågorna 26-28 baseras på en enkät som riktats direkt till kursansvariga lärare och 
avser ht 2004. Svarsfrekvensen var ca 90%. Informationen är helt oviktad. Vare sig 
kursernas omfattning i poäng, undervisningstid, kontakttid för olika lärarkategorier etc har 
vägts in.  

Tabell 1. Disputerade och icke-disputerade lärare på B-programmet ht 2004. 

 
Genomsnittligt 

antal disputerade 
lärare  

Genomsnittligt 
antal icke 

disputerade lärare  

Andel 
disputerade 
lärare på B-
programmet  

Andel 
disputerade 

på LTH  

Obligatoriska 
kurser  2,4  4,7  34 %  43 %  

Valfria kurser  3,5  1,9  65 %  51 %  

Oviktat genomsnitt   3,2  2,7  54 %  47 %  

Tabell 1 visar genomsnittligt antal disputerade/icke-disputerade lärare per kurs. Lärarna på 
inriktningskurserna är i stor utsträckning disputerade forskare.  

27.  Data i Tabell 2 anger genomsnittligt antal undervisande lärare per kurs. Antalet forskande 
lärare är normalt högre än antalet disputerade lärare, vilket beror på att undervisande 
doktorander alltid forskar aktivt.  

 
Tabell 2. Lärare på B-programmet som bedrev aktiv forskning ht 2004. 
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Genomsnittligt 

antal aktivt 
forskande lärare  

Genomsnittligt 
totalt antal lärare 

på kurserna  

Andel 
forskande 

lärare på B-
programmet  

Andel 
forskande 
lärare på 

LTH  
Obligatoriska kurser  4,9  7,1  69 %  68 %  

Valfria kurser  4,4  5,4  81 %  78 %  

Oviktat genomsnitt för 
ovanstående kurser  5,4  5,9  80 %  75 %  

28. Kurserna på inriktningarna har som tidigare nämnts ofta färre än 30 deltagare och det 
förekommer ofta att lärare från industri medverkar i undervisningen.  

 
Tabell 3. Antal kurser på B-programmet med lärare från näringslivet ht 2004. 

Obligatoriska kurser Valfria kurser Genomsnitt för samtliga kurser  
1 av 7 kurser (14%) 13 av 18 kurser (72%) 14 av 25 kurser (56%) 

29.  Hösten 2004 fanns totalt 235 studenter på programmet, 137 kvinnor och 98 män. 
Andelen kvinnor är högre än genomsnittet för LTH.  

 
Tabell 4. Antal studenter på B-programmet i olika årskurser ht 2004. 

  Årskurs 1   Årskurs 2  Årskurs 3   Årskurs 4   Årskurs 5 Ht 2004 
  K   M   K   M   K   M   K   M   K   M 

Antal 46 33 35 32 36 22 20 11 - - 

30.  Antagning till senare del av program handläggs gemensamt vid LTH efter yttrande från 
berörd utbildningsnämnd. Det viktigaste villkoret för antagning är att studentens meriter 
räcker för antagning till första årskursen eller att studenten har kompenserande 
studiemeriter från högskola. För de som gått högskoleingenjörsutbildningar krävs i regel 
avlagd högskoleingenjörsexamen. Ett annat villkor är att studenten inte behöver följa 
kurser i årskurs 1 i någon större omfattning. En individuell studieplan upprättas för de 
studenter som antas.  

31.  På Kemicentrum är föreläsningssalar och grupprum tillgängliga för studenterna i den mån 
de inte är schemalagda, även på kvällstid. Datasalarna är öppna och utnyttjas dygnet runt, 
dock har studenterna uttrycks missnöje med tillgången på datorarbetsplatser. Biblioteket 
med läseplatser är öppet för studenterna under kontorstid. Det finns samlingsplatser med 
bord och bänkar som används vid ”spontana” grupparbeten och diskussioner. De korta 
avstånden mellan olika salar och mötesplatser ses som en stor fördel. Forskningslokaler 
används för laborationer i många kurser, speciellt i årskurs 4, vilket är unikt för universitet. 
Många av de laborationslokaler som är avsedda för grundutbildningen är utdömda av 
arbetsmässiga skäl och som en nödlösning laborerar studenterna i närbelägna lokaler i 
”forskningsbyn” IDEON. Kemicentrum har en apparathall som skapar förutsättningar för 
industrinära projekt och arbete i pilotskala vilket ger en stor fördel för den 
nyutexaminerade civilingenjören.  
Kemicentrum byggdes för mer än 40 år sedan och nu sker en omfattande upprustning och 
ombyggnad som ska uppfylla dagens och morgondagens krav på arbetsmiljö, 
miljövänlighet och energianpassning. Projektet startade 2004 och beräknas pågå t o m 
2010. Ventilationen i vissa salar har varit ett problem, men i ombyggnadsprojektet ingår 
stora ventilationsåtgärder och dessutom en modernisering av laborationslokaler för 
grundutbildningen, nya seminarierum och grupprum/läsrum, datasalar, uppehållsrum och 
Kemicentrums bibliotek.  
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32.  I samband med antagningen, skickas introduktionsmaterial ut till de blivande 
studenterna. Det innehåller en välkomstbroschyr med information om utbildningen och 
hur det är att vara student i Lund och på LTH, schema för ”introduktionsveckan” (se 
nedan) och ett häfte med övningsuppgifter i matematik. Studenterna uppmanas att 
repetera såväl kemi som matematik.  
Veckan innan höstterminen startar anordnas en introduktionsvecka, med olika 
obligatoriska aktiviteter för de nya studenterna i årskurs 1: information om programmet, 
föreläsningar, övningar, information om bostäder, sociala aktiviteter och fadderverksamhet 
där studenter från högre årskurser deltar. Studievägledaren påbörjar förberedelserna för 
introduktionsveckan tidigt på vårterminen tillsammans med representanter för 
studenterna. 
Under introduktionsveckan går studievägledare och utbildningsledare igenom 
utbildningens uppläggning, hur studiehandboken fungerar och var studenterna kan söka 
information. Kurslitteratur inköps gemensamt. Kursen ”Grundläggande Kemi” 
presenteras och en del av tiden ägnas åt repetition av gymnasiekemi med tonvikt på 
nomenklatur. Detta sker i föreläsningsform (5 tim) och i mindre övningsgrupper (5 tim) 
där studenterna från högre årskurser deltar som SI-ledare (Supplemental Instruction). 
Vissa år ges en förberedande matematikkurs med inriktning på problemlösning. 
Studievägledaren går runt i undervisningslokalerna, pratar med studenterna och försöker 
lösa ev praktiska problem så snabbt som möjligt. Studenterna får också möjlighet att boka 
tid för samtal med studievägledaren. Hösten 2004 hölls ett seminarium om alkohol för 
alla nya studenter som fick tid att tänka igenom och reflektera över sin egen 
alkoholkonsumtion. Sista dagen av introduktionsveckan ordnas en gemensam lunch för 
studenter och lärare. Varje lärare tar hand om 8-10 studenter och efter lunchen tar varje 
lärare med sig gruppen till sin institution, där studenterna får en värdefull och 
inspirerande inblick i hur forskningsverksamheten där ser ut.  
Studenterna på K och B är organiserade i samma sektion (K-sektionen) som arrangerar 
olika sociala aktiviteter under utbildningen. Introduktionsveckans aktiviteter innefattar 
rundvandring på LTH, gemensamma luncher och grillkvällar som syftar till att skapa en 
trygg social miljö för de nya studenterna.  
Under första ordinarie läsveckan startar kursen ”Grundläggande Kemi”. Säkerhets-
föreskrifter gås igenom grundligt och föreläsningar börjar. Veckan avslutas med ett prov 
på säkerhet och nomenklatur. Provet görs i en av de ordinarie skrivsalarna som en vanlig 
”salstenta” och godkänt resultat krävs för att få börja laborera. För de som inte klarar 
provet ordnas en ”omtenta”. 
De nyantagna studenterna läser inledande kurser i Bioteknik och Kemiteknik som ger en 
bas till programmet som helhet samtidigt som ingenjörsrollen introduceras i industri-
projekt kopplat till beräkningsteknik. 

33.  Bristande förkunskaper och framförallt skillnader i dessa har accentuerats med åren. Detta 
kan till viss del förklaras med att endast Kemi A finns som antagningskrav för 
programmen på LTH i likhet med alla andra civilingenjörsutbildningar inom kemi- och 
bioteknik i landet, vilket försvårar den inledande undervisningen. Speciellt märks detta 
under föreläsningarna då endast en mindre del av årskursen har kunnat tillgodogöra sig 
undervisningen. Inom ”Grundläggande Kemi” görs försök att åtgärda problemet dels 
genom en inledande kurs i introduktionsveckan, se fråga 32, och dels genom en 
kontinuerlig examination, där grupparbete med inlämningsuppgifter spelar en central roll. 
Studenterna får hjälpa varandra och tvingas då att analysera och strukturera sina tidigare 
kunskaper vilket ökar förståelse och lärande.  
I matematik märks bristande och varierande förkunskaper allt mer. För att komma till 
rätta med detta ordnas under introduktionsveckan (fråga 32) en propedeutisk 
matematikkurs med framför allt praktiska övningar. Vissa år ges föreläsningar och 
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matematikövningar. Studenterna arbetar i grupp och löser olika problem tillsammans. 
Redan vid antagningen till programmet i juli månad får studenterna ett övningshäfte och 
under matematikövningstillfällena i introduktionsveckan ges studenterna tillfälle till 
repetition av sina gymnasiekunskaper. Under första läsperioden (dock ej hösten 2004, 
men åter till hösten 2005) erbjuds SI-övningar  som komplement till kurserna i ”Linjär 
algebra” och ”Endimensionell analys”. SI-ledarna är studenter i högre årskurser som efter 
en två-dagars utbildning ger andra studenter stöd och uppbackning i lärandeprocessen.  
De varierande förkunskaperna som är ett resultat av förändrade gymnasiekurser har 
kunnat överbryggas genom kursuppläggningen i de lägre årskurserna, bl a med en mycket 
medveten satsning på förståelseinriktat lärande och mindre av memorering och 
ytinlärning. Detta ställer krav på engagerade lärare med vilja till pedagogiskt nytänkande, 
något som har uppmuntrats genom olika LTH-gemensamma pedagogiska kurser. Analys 
av studieresultaten i senare årskurser, samt resultat från bio-inriktningen i det tidigare K-
programmet visar att de färdiga civilingenjörerna håller mycket hög klass såväl nationellt 
som internationellt.  

34.  Tabell 5 nedan visar en sammanställning av schemalagd undervisningstid, uttryckt i 
enheter om 45 minuter, för de första 4 terminerna. Terminerna omfattar 14 läsveckor 
plus två tentamensveckor. I cirkeldiagrammet (Figur 3) nedan visas den procentuella 
fördelningen för medelvärdet av antal föreläsningar (F), övningar (Ö), laborationer (L) 
och självstudietid (S). Uppgifterna är hämtade ur programmets Läro- och timplan 
(www.lth.se/for_student/Arkiv/hbk05/b_lt05.pdf ). 

 
Tabell 5. Schemalagd undervisning i timmar i årskurs 1 och 2 på B-programmet.  

Föreläsningar Övningar Laborationer 

Termin Totalt Per 
poäng Totalt Per 

poäng Totalt Per 
poäng 

1 152 8,1 141 7,1 42 2,1 

2 148 7,4 94 4,7 104 5,2 

3 146 7,3 126 6,3 52 2,6 

4 148 7,4 88 4,4 106 5,3 

Medelvärde 151 7,6 112 5,6 76 3,8 
  

Per läsvecka är medelvärdet för den schemalagda undervisningen 25,5 timmar per vecka. 
Under hösten 2004 genomförde utvärderingsenheten vid LU en genomgripande 
studentenkät (Teknologenkäten) där samtliga studenter vid LTH fick möjlighet att 
besvara frågor kring sin utbildning. Antalet svarande på B-programmet var 91 studenter 
(67%). Studenterna uppgav att medelvärdet för den schemalagda undervisningen var 24,4 
timmar per vecka; kvinnorna uppgav 25,0 timmar och männen 23,6 timmar. I samma 
undersökning var medelvärdet för den schemalagda undervisningen på LTH var 21,8 
timmar per vecka.  

35.  Enkätundersökningen (fråga 34) visar att medelvärdet för den tid studenterna lägger ner 
på studier utöver den schemalagda tiden är 16,5 timmar per vecka och medianen är 15 
timmar. Medelvärdet var ungefär detsamma för årskurserna 2-5. Det är intressant att 
notera att medelvärdet är högre för kvinnor (18,2 timmar) än för män (13,9 timmar).  

36.  Några av de bärande idéerna vid omläggningen till de nya B- och K-programmen var 
projektinriktad undervisning och integration. Redan i årskurs 1 införs forskningsnära 
kurser där ämneskunskaper och färdigheter integreras. Träning och utveckling av 
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färdigheter sker samtidigt med den tekniska kompetensutvecklingen. Laborationer ger 
tillfälle för studenterna att arbeta i grupp för att med samlade erfarenheter och kunskaper 
komma fram till laborativa strategier och sedan kunna genomföra dem. 
Examinationsformen styr i viss mån lärandet. Generellt sett är inriktningskurserna 
organiserade så att de integrerar tidigare ämneskunskaper och färdigheter till en helhet. 
Kursen i ”Genteknik” integrerar Teknisk mikrobiologi och Tillämpad bioteknik inom 
samma kurs. Vissa kurser läses parallellt och kan enkelt integrera olika ämneskunskaper, 
t ex kurserna ”Matematisk statistik” och ”Analytisk kemi”. Andra kurser läses efter 
varandra och bygger vidare på tidigare erfarenheter och kunskaper, t ex kurserna 
”Kromatografi” och ”Bioanalys” samt kurserna ”Metabolic Engineering”, ”Protein 
Engineering” och ”Bioinformatik” som ges i en följd inom bioprocessinriktningen. 
Utbildningen har starka drag av problemformulering och problemlösning invävt i 
metodiken för det laborativa arbetet vilket stimulerar studentaktiva arbetsformer. Som 
exempel kan nämnas kursen i ”Miljökemi” där studenterna får ett avloppsvatten med 
uppgift att ta fram metodik och processer för att rena det. 
I årskurs 3 finns en omfattande Projektkurs ”Processteknik för bioteknik- och 
livsmedelsindustri”, som integrerar bioteknik, livsmedelsteknik, processteknik och 
matematik. 
I den individuella fördjupningskursen på 10 p i ”Ett eller flera ämnen” medverkar 
studenten själv till att utforma kursplan och får tillfälle att integrera ämnes- och 
färdighetskunskaper. 
Inriktningar i årskurs 4 har en valbar projekt- eller projekteringskurs (10 p) där olika 
moment integreras (gäller ej molekylär bioteknik) för att skapa en helhetssyn. Projektkurser 
innebär att studenterna arbetar med en begränsad frågeställning medan de i 
projekteringskurser tar sig an att t ex dimensionera en process och följa den från råvara till 
slutprodukt. Frågeställningarna kan hämtas direkt från industrin eller kan ha anknytning 
till pågående forskningsprojekt.  
Inom inriktningen Livsmedel finns kurser baserade på PBL-metodik (problembaserat 
lärande) vilket i hög grad utnyttjar studenternas olika ämneskunskaper och färdigheter. 
Kurserna ”Livsmedelsvetenskap - komplexa livsmedel” och ”Livsmedelsvetenskap - 
produktionssystem” baseras på PBL-metodik och integrerar näringslära, livsmedelsteknik 
och -teknologi. Ytterligare integration av ämnen ges i kursen ”Livsmedelskemi för 
produktformulering” som integrerar Livsmedelskemi och –teknologi.  

37. Flertalet lärare som undervisar på de olika kurserna är också aktiva forskare eller har 
forskarutbildning, vilket ger en god förutsättning för att överföra ett forskande 
förhållningssätt. Ett kritiskt och självständigt tänkande tränas specifikt i vissa kurser som 
innehåller inslag av problemlösningsprocesser. Examination i många olika former 
stimulerar och övar studenten i ett kritiskt och självständigt tänkande.  
Öppna problem ges redan i årskurs 1 och studenterna får själv söka relevant information, 
kritiskt granska och värdera den för att komma fram till förslag på lösningar.  
Kursen i ”Fysik” i årskurs 2 omfattar 3 projekt om vardera ca 1 vecka som utförs på 
Fysiska Institutionen och studenterna kommer då i nära kontakt med 
forskningsutrustning.  
I projektkursen i årskurs 3 ”Processteknik för bioteknik- och livsmedelsindustri” gör 
studenterna laborationer hos forskningsenheter och dessutom självständiga undersökande 
arbeten som redovisas med förberedd opposition.  
Inom de flesta inriktningar finns projekteringskurser som bygger på öppna problem – ofta 
hämtade direkt från industrin med handledare från industrin. Arbetet i 
projekteringskurserna kan ofta ses som ”ett första civilingenjörsjobb” och de ställer stora 
krav på ingenjörsmässig kreativ problemlösning.  
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Arbetet i projekteringskurserna kan ofta ses som ”ett första civilingenjörsjobb” och de 
ställer stora krav på ingenjörsmässig kreativ problemlösning.  
Inom inriktningen Livsmedel finns flera kurser söker där studenterna söker information 
från olika källor som läroböcker, bibliotek, vetenskapliga tidskrifter och på nätet. Detta 
tränar ett kritiskt granskande förhållningssätt. I kursen ”Livsmedelsvetenskap – 
produktionssystem” skriver studenterna essäer om olika ämnen där särskilt vikt läggs vid 
egna slutsatser och kommentarer vilket stimulerar ett kritiskt och värderande tänkande. 
Inom inriktningen Molekylär bioteknik finns ett antal kurser som innehåller mindre 
projekt där diskussioner är ett viktigt moment för att öka förståelsen. 
I inriktningen Läkemedel finns ett läkemedelsformuleringsprojektet som är en 
förprojektering där studenterna söker, sammanställer och värderar uppgifter i den 
vetenskapliga litteraturen i samband med planeringen av sitt projekt. Detta moment 
tvingar dem att tänka kritiskt och ta självständiga beslut eftersom motstridiga uppgifter 
ofta förekommer i litteraturen.  
Ytterligare ett exempel på självständigt och forskande förhållningssätt är den individuella 
fördjupningskursen på 10 p i ”Ett eller flera ämnen” inom programmet. 
Examensarbetet är vanligen det bästa exemplet på träning av kritiskt och självständigt 
tänkande och ett forskande förhållningssätt. I målbeskrivningen för examensarbetet anges 
att ”studenten skall visa förmåga att tillämpa och sammanställa kunskaper och färdigheter 
förvärvade inom olika centrala och kvalificerade kurser inom det aktuella 
utbildningsprogrammet. I arbetet skall studenten visa förmåga att identifiera, analysera 
och lösa ett tekniskt eller vetenskapligt problem liksom att värdera lösningen samt att 
presentera och dokumentera resultatet. Examensarbetet skall vara fördjupande och visa att 
studenten kan tillämpa vetenskaplig och ingenjörsmässig metodik.  
Enkäten som beskrivs i fråga 34, visar att studenterna uppskattar att undervisningen i så 
stor grad är inriktad på förståelse, träning att självständigt lösa problem samt att kritiskt 
värdera information.  

38.  Muntliga och skriftliga rapporter förekommer i de flesta kurserna i utbildningen. 
Muntliga presentationer tränas explicit i flera kurser, med avsikt att öka förmågan att på 
avsatt tid och på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt presentera ett projekt eller 
förmedla en teknik. I vissa kurser används ”kamratgranskning” av rapporter och muntlig 
opposition som ger träning i konsten att formulera sig, diskutera och argumentera. I de 
lägre årskurserna görs de muntliga redovisningarna ofta gruppvis medan individuella 
presentationer i högre grad görs i slutet av utbildningen. 
I Projektkursen i årskurs 1 ges föreläsningar och presentationsteknik och studenterna 
arbetar i grupp och gör en poster som presenteras och diskuteras på ett seminarium. I 
samband med detta utdelas skrivregler och rekommendationer för rapportskrivning som 
tagits fram i samarbete mellan lärare på Institutionen för Nordiska språk och programmets 
lärare. 
Redovisning av Projektkurser som görs i samarbete med industrin ger träning i muntlig 
och skriftlig presentation av problem som är relevanta för industrin och därmed övning i 
att rapportera för andra grupper än studenter och lärare.  
Ett stort inslag av laborationer och examinerande laborationsrapporter ingår i 
utbildningen. Laborationsrapport presenteras både muntligt och skriftligt. Vissa 
laborationer presenteras enbart muntligt för att specifikt träna argumentation och 
diskussion. 
Problembaserat lärande som tillämpas några kurser utvecklar studenternas förmåga att 
kommunicera muntligt och formulera ämneskunskaper.  
I ett antal valfria kurser tränas engelska både muntligt och skriftligt och det ger 
studenterna färdighet att läsa facklitteratur och lära sig facktermer på engelska inom ett 



 LTH, Bioteknik 

172 

visst ämnesområde. Många kurser inom inriktningarna Bioteknik, Livsmedel och 
Läkemedel ges på engelska integrerat med det internationella Master-programmet ”Bio- 
and Food Technology” och i flertalet kurser förekommer muntliga redovisningar på 
engelska.  
SI-mentorer (fråga 32) tränar sina färdigheter att förklara och förmedla ämneskunskaper. 
Examensarbetet ger kvalificerad träning i både muntlig och skriftlig kommunikation och 
förmågan att samverka med andra människor, t ex på en forskningsenhet eller i ett företag. 
Examensarbetet sammanställs i en vetenskaplig rapport som presenteras på ett offentligt 
seminarium. För godkänt examensarbete krävs dessutom att studenten är opponent på ett 
annat arbete, vilket innebär att muntligt ge konstruktiv kritik på den skriftliga rapportens 
innehåll och utformning. Dessutom skall arbetet sammanställas till en ca 4 sidor lång 
artikel på engelska av typen ”Short communication”. Då bioteknik ingick i K-
programmet förekom det ofta att dessa kortartiklar blev utgångspunkt för en vetenskaplig 
publikation, vilket visar på den höga nivån på examensarbetena. 
Enligt enkäten (fråga 34) anser studenterna att det är viktigt att träna muntlig och skriftlig 
presentation samt säger sig vara nöjda med färdighetsträningen. Träning i att  
argumentera och att kommunicera på engelska bedömdes som viktigt, men studenterna 
var mindre nöjda med dessa moment, vilket var en generell bedömning bland LTH:s 
studenter. Det bör noteras att programmets studenter svarade på enkäten innan eller i 
början av inriktningen där engelska presentationer ofta förekommer.  

39.  Lärarnas stora nätverk inom industrin och den offentliga sektorn (forskningsprojekt) gör 
det möjligt att skapa en rad kontakter, inte minst förutses kontakter med utexaminerade 
civilingenjörer från programmet. Studiebesök är ett vanligt inslag i ett flertal kurser. Redan 
i årskurs 1 besöks industrier som har anknytning till kemi eller bioteknik och 
problemställningar som är relevanta för industrin utnyttjas för olika beräkningar. 
Projekteringskurser i samarbete med industrin ger studenter en inblick i hur det är att 
ställas inför verkliga problem som skall lösas på ett ingenjörsmässigt sätt.  
Data i Tabell 6 baseras på en enkät som riktats direkt till kursansvariga lärare kurser med 
mer än 30 deltagare vilket motsvarar ca 30 kurser. Svarsfrekvensen var ca 90%. Data anger 
genomsnittligt antal per kurs.  

 
Tabell 6. Gästföreläsare, projektuppgifter och studiebesök på 

B-programmet i samarbete med näringslivet ht 2004.  
Kurser Totalt  Gästföreläsare Projekt Studiebesök 

 Antal Antal % Antal % Antal % 
Obligatoriska 7 1 14 1 14 1 14 

Valfria  18 13 72 2 11 4 22 
Genomsnitt 25 14 56 3 12 5 20 

 
I de senare årskurserna/inriktningarna förekommer ofta inbjudna gästföreläsare från 
industri/myndigheter samt industrianknutna studiebesök och projekteringskurser. Dessa 
kurser har ofta färre än 30 deltagare och motsvarande data finns inte med i tabellen. Bland 
lärarna som undervisar i grundutbildningen finns ett flertal adjungerade professorer som 
är verksamma inom industri eller näringsliv. Examensarbeten som utförs i samarbete med 
ett företag är andra exempel på hur kontakt med näringsliv och samhälle kan utnyttjas.  
Teknologkåren ordnar kontakt med näringsliv och samhälle utanför den schemalagda 
undervisningen, t ex studiebesök och lunchseminarier med inbjudna föredragshållare. 
Arbetsmarknadsdagar arrangeras varje år; ARKAD anordnas av teknologkåren gemensamt 
för hela LTH och KULA-dagarna arrangeras av K-sektionen. Syftet är att visa upp 
utbildningarna och knyta kontakter mellan lärare, studenter, arbetsmarknadens 
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representanter och andra intresserade samt att få återkoppling från olika avnämare och 
tillämpningsområden.  
Samarbete finns inom bioteknik med gymnasiet i Perstorp, bl a gör B-studenter och 
gymnasister gemensamma laborationer.  
”Femteklassprojektet” är ett studentprojekt som utförs på frivillig väg. Projektet syftar till att 
öka intresset för kemi redan på mellanstadiet och har blivit mycket uppskattat. 
”Innovationsprojektet” som också drivs på frivillig basis av studenterna ger många 
gymnasister möjlighet att utföra sina specialarbeten inom kemiområdet. Dessa båda 
projekt är exempel på viktiga kontaktytor mot samhället och utgör ett led i försöken att 
öka intresset för kemi och kemiteknik. Det bör betonas att det inte bara är rekryteringen 
av nya studenter som stimuleras, de studenter som åker ut till skolorna agerar med rätta 
som specialister inom sitt område och blir även behandlade som sådana. Det ger ett stärkt 
självförtroende och en självinsikt som betyder mycket för de egna studierna.  
Kontakterna med andra studenter i Norden genom NKK (Nordisk Kemiteknolog 
Konferens) och BUS (BioteknikUtbildningar i Sverige) ger studenterna en uppfattning av 
hur deras egen utbildning fungerar i relation till andra utbildningar. 
Teknologkåren ordnar kontakt med näringsliv och samhälle utanför den schemalagda 
undervisningen, t ex studiebesök, lunchseminarier med inbjudna föredragshållare och 
arbetsmarknadsdagarna, som också är ett led marknadsföringen av programmet.  

40.  Det har inom LTH varit en strävan att minska antalet konventionella salstentor. Detta 
gäller även K- och B-programmen. Det är i första hand matematikämnet som examineras 
på konventionellt sätt. Flera av de traditionella tentorna i övriga kurser under första året 
har ersatts med inlämningsuppgifter, muntliga eller skriftliga redovisningar, 
posterpresentationer, rapporter, etc. Detta ställer studenterna inför en mängd olika sorters 
frågeställningar och tränar den ingenjörsmässiga problemlösningsförmågan. 
I årskurs 2-3 förekommer skriftlig tentamen i så gott som samtliga kurser, ofta i 
kombination med andra examinationsformer t ex duggor. Hemtenta förekommer främst 
det sista året. 
För de kurser som ges under de fyra första terminerna uppskattas andelen skriftliga/övriga 
examinationsformer till 80/20. För de nästa fyra terminerna (termin 5-8) uppskattas 
motsvarande andel till 50/50, men det kan variera mycket beroende på studenternas val av 
kurser och inriktningar.  

41.  De betygssystem som används är TH och UG. 
Betygsstegen för TH är: icke godkänd, betyg 3, 4 eller 5 (graderade betyg där 5 är bäst). 
Betygsstegen för UG är: underkänd eller godkänd. 

42.  Betygssystemet vid LTH är målrelaterat och graderingen är en kvalitetsvärdering av 
studentens lärande i förhållande till kursens mål. Tydliga målbeskrivningar är en 
förutsättning för detta och i alla kursplaner finns väl uttalade mål som förutom 
ämneskunskaper också skall täcka allmän ingenjörskompetens, dvs språk, 
kommunikation, information, problemlösning, datorkunskap och social kompetens.  
Variation av examinationsformerna leder till att olika typer av kunskap testas, vilket kan 
bidra till såväl bredd som fördjupad kunskap och förståelse. Förutom den skriftliga 
examinationsformen används flera olika former t ex inlämningsuppgifter, hemtentamen, 
projekt och rapporter. Examination av delmoment sker vid flera olika tillfällen under 
kursen och kompletterar vanlig kunskapskontroll. Under utbildningen genomförs ett stort 
antal laborationer som också är en del av examinationen.  
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43.  Regelverket för examensarbeten innefattas i en kursplan som är gemensam för samtliga 
examensarbeteskurser vid LTH. Denna kursplan infördes 2004-12-01. 
Kursplanen stadgar att ”… I examensarbetet skall studenten visa förmåga att tillämpa och 
sammanställa kunskaper och färdigheter förvärvade inom olika centrala och kvalificerade 
kurser inom det aktuella utbildningsprogrammet”. Examensarbetet skall vara fördjupande 
och visa att studenten kan tillämpa vetenskaplig och ingenjörsmässig metodik. I 
utbildningsplanen anges vilka examensarbeteskurser som kan medräknas i respektive 
examen. Detta ger studenterna tydlig information om i vilka ämnen examensarbetet kan 
fullgöras. För att få göra examensarbete i ett annat ämne krävs särskilt beslut av 
utbildningsnämnden. LTH fordrar att studenten skall ha minst 140 p som kan ingå i 
examen för att få påbörja examensarbetet. I praktiken garanterar detta att studenten har 
påbörjat fördjupningsutbildningen inom programmet.  
För varje examensarbete skall finnas både en examinator och en handledare. Examinatorn 
ansvarar för att godkänna uppgiften och studentens förkunskaper, samt för att göra den 
slutliga prestationsbedömningen. Handledaren ger det praktiska stödet till studenten, och 
ansvarar för att uppgiften kan genomföras på 20 veckor. Handledaren är ofta en 
doktorand på institutionen eller en person inom ett företag om examensarbetet görs där. 
Länk till LTHs bestämmelser om examensarbeten: 
 www.lth.se/intralth/Policydokument/BestammExarbeten.pdf  
Länk till den gemensamma kursplanen: 
www.lth.se/for_student/Examensarbete/Kursplan.html  
På LTH:s hemsida (www.lth.se/for_student/Examensarbete/) finns bestämmelser om 
examensarbete, anvisningar och tips för studenter, handledare, opponenter etc.  

44.  LTH tillämpar betygskalan underkänd/godkänd. Ett examensarbete kan godkännas först 
då studenten redovisat sitt arbete i form av en skriftlig vetenskaplig rapport, som har 
presenterats muntligt vid ett offentligt seminarium med förberedd opposition. Studenten 
skall också ha opponerat på ett annat examensarbete. Dessutom krävs en särskild 
fristående sammanfattning på engelska, utformad som en vetenskaplig artikel motsvarande 
2-4 sidor. Examinatorn godkänner dessa moment. Liksom för andra kurser är det de olika 
institutionerna som sätter upp mer detaljerade kriterier.  
Innan examensarbetet påbörjas skall student, handledare och examinator och träffas och 
gå igenom vad som skall ingå i arbetet, vilka moment som skall redovisas skriftligt resp. 
muntligt samt gör en tidsplan för när arbetet kan vara avslutat. 

45. Nej, för varje examensarbete kommer det att finnas både en examinator och en 
handledare.  

46.  Handledaren och examensarbetare skall tillsammans upprätta en plan av vilken arbetets 
innehåll och avgränsningar framgår, t ex en tidsplan för litteraturstudie, planering av 
experiment och preliminärt presentationsdatum. Handledaren skall ge det praktiska stödet 
till studenten. Huvudansvaret för genomförandet vilar på studenten. Avstämning av hur 
långt arbetet kommit i förhållande till den ursprungliga tidsplanen skall göras vid 
regelbundna träffar. Detta kommer att vara speciellt viktigt vid industriförlagda 
examensarbeten. Tidsåtgången kommer inte att påverka bedömningen av examensarbetet. 

47.  Inga examensarbeten har hittills gjorts inom programmet. 

48.  Inga examensarbeten har hittills gjorts inom programmet. 



 LTH, Bioteknik 

  175 

49.  Redan i rekryteringsprocessen pekas på möjligheterna att studera utomlands. Under 
introduktionsveckan informerar såväl utbildningsledare som studievägledare om olika 
möjligheterna till studier utomlands. Via LU finns ett antal platser utomlands som 
studenterna kan utnyttja för studier efter de obligatoriska kurserna. Allmän information 
om de olika universiteten finns på den internationella kontor på LTHs kansli. För de 
studenter som är intresserade av att studera utomlands ordnas träffar med 
utbildningsledaren och då görs en noggrann genomgång av möjligheter och krav. EU-
projekt och lärarnas internationella nätverk kan utnyttjas för att förmedla kontakter med 
universitet i andra länder.  
Examensarbeten kan också förläggas utomlands, se fråga 48.  

50.  LTH:s policy är att kurser som är obligatoriska på civilingenjörsutbildningar ges på 
svenska. De flesta valfria kurser kan ges på engelska och detta framgår uttryckligen av 
kursplanen. Inresande studenter läser till största delen kurser ur LTH:s utbud av valfria 
kurser och det är först i årskurs 4 som de valfria kurserna ges på engelska. Vidare finns ett 
internationellt Master-program ”Bio- and Food Technology” där kurserna ges på 
engelska, och detta gör det möjligt för andra inresande studenter, t ex Erasmus – och 
Sokrates-studenter, att följa kurserna under det fjärde året på programmet. Totalt finns 42 
kurser på W som lämpar sig för utländska studenter. EU-projekt och lärarnas 
internationella nätverk kan utnyttjas för att förmedla kontakter med universitet i andra 
länder för att ta emot studenter som vill göra examensarbete eller läsa den individuellt 
anpassade kursen om 10 p i ”Ett eller flera ämnen”.  

51.  Utbildningen på B kan närmaste jämföras med civilingenjörsprogrammen på KTH, men 
utbildningen på LTH lägger större vikt vid att knyta samman teknik och naturvetenskap. 
På Chalmers finns en civilingenjörsutbildning i kemiteknik där viss del omfattar 
livsmedel. Lärare från LTH undervisar i kurser i t ex livsmedelteknik på Chalmers och 
håller gästföreläsningar på kurser i mikrobiologi på KTH. Lärare från SLU (Sveriges 
LantbruksUniversitet i Uppsala) undervisar i moment i kursen Kemometri. 
Några lärare som undervisar i programmet har varit aktiva i tidigare utvärderingar av 
ingenjörsutbildningar och livsmedelsutbildningen. Lärare har också deltagit i IVAs projekt 
”Morgondagens ingenjörer” 
På DFU (Danmarks Farmaceutiska Universitet) finns en läkemedelsutbildning dit 
studenter från K tidigare ofta sökte sig för att avsluta sin utbildning. Inom den nya 
inriktningen mot Läkemedel finns visst samarbete och diskussioner om utbildningarna. 
Inom inriktningen Livsmedel ges en kurs i Mejeriteknologi i samarbete med Kungliga 
Veterinär- och Lantbruksuniversitetet (KVL) i Danmark Det förekommer ett visst utbyte 
med liknande bioteknikutbildning på Island. En bioteknisk utbildning kommer att starta i 
Kairo och lärare från B-programmet är med i planeringsförberedelserna. Det finns ett 
bilateralt avtal med Tekniska Högskolan i Tunis och ett samarbete med Åbo Akademi 
inom bioteknikinriktningen. Ett samarbete om kursutveckling inom 
livsmedelsinriktningen har påbörjats med det tekniska universitetet i Graz, Österrike. Via 
STINT finns ett utbyte med t ex Brasilien; lärare från LTH ger föreläsningar i olika 
ämnen. 

52.  Programmet är ungt och någon regelrätt benchmarking förekommer inte. Däremot sker 
en mycket viktig benchmarking automatiskt genom lärarnas forskningsnätverk. 
Forskningsbesök på andra universitet och högskolor är mycket frekventa och mycket 
idéutbyte sker inte bara inom forskningen utan också inom utbildningen.  
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53.  Någon etablerad metod för kvalitetsarbete används inte. Utbildningsnämnden är ansvarig 
för arbetet som baseras på ett antal fasta, återkommande aktiviteter för representanter 
studenter, lärare och industri: 
Den årliga verksamhetsberättelsen för programmet 
(www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/ArsrapportBioteknik2004.pdf), som 
fastställs av utbildningsnämnden, är ett viktigt dokument i kvalitets- och 
utvecklingsarbetet. Det innehåller centrala kvalitetsparametrar som antagningstal, 
genomströmning på enskilda kurser och totalt på programmet. Dessutom ingår en 
sammanställning av kursvärderingarna CEQ (se fråga 54) som analyserats av 
utbildningsledaren som underlag för mer långsiktiga beslut om förändringar i 
kursutbudet.  
Studenternas synpunkter kommer fram i utbildningsnämnden. Tre av utbildnings-
nämndens nio ledamöter är studenter och ytterligare tre studenter är suppleanter som får 
närvara vid mötena men inte delta i omröstningar. Utbildningsnämnden är gemensam för 
K- och B-programmen. Studenterna kan alltså via studentrepresentanterna i 
utbildningsnämnden framföra förslag och påverka frågor som rör utbildningen. 
Studierådet, som består av ett tiotal studenter, sammanträder med programledningen 
(utbildningsnämndens ordförande, utbildningsledaren, studievägledaren och 
utbildningsplaneraren) ett par gånger per termin i syfte att utbyta information och fram-
föra förslag i utbildningsfrågor. Två till tre representanter för studierådet har dessutom 
möjlighet att delta i programledningens arbetsutskott. 
Terminskollegiet bestående av programledning, studentrepresentanter och kursansvariga 
lärare sammanträder minst en gång per termin. Syftet är att summera kursansvarigas och 
studentrepresentanters intryck av kurserna. Studenter har på så sätt möjlighet att via 
studentrepresentanter framföra åsikter om hur kurserna fungerar och förslag på hur dessa 
skall förbättras och hur samordningen mellan kurser kan göras bättre. Inriktningskollegium 
med deltagande av lärare och studentrepresentanter i årskurs 4, kommer att anordnas på 
liknande sätt varje läsår för att utvärdera och diskutera undervisningen. Vid årliga 
utbildningsdagar inbjuds samtliga lärare vid programmet tillsammans med ett flertal 
representanter från studierådet att utbyta information och diskutera olika utbildnings-
frågor. 
Industrins synpunkter på utbildningen tillvaratas främst genom utbildningsnämnden där 
det finns två ordinarie ledamöter och en suppleant från yrkeslivet. 

54.  På LTH används två typer av utvärderingar: operativ utvärdering och rapporterande 
utvärdering. Grundtanken med metodiken för kursutvärderingar är att kvalitetssäkra den 
utvärderande dialogen under och efter varje kurs. 
Den kursansvariga läraren gör tillsammans med studenterna en operativ kursvärdering för 
att ta tillvara studenternas synpunkter under kursens gång. Det kan handla om metodik, 
arbetsbelastning, behov av kompletterande material etc. Kursvärderingen är institutionens 
ansvar och informationsutbytet kan ske på en mängd olika sätt. Detta är också ett viktigt 
led i kvalitetsarbetet. Den rapporterande kursvärderingen är en efterhandsbedömning av 
kurser och genomförs i samband med tentamen eller efter sista undervisningstillfället.  
Alla kurser på programmet skall utvärderas för att ge studenterna möjlighet att skriva ned 
sina synpunkter på kurserna samt ge förslag på förändringar. För alla kurser med fler än 30 
anmälda genomförs rapporterande kursvärdering med en enhetlig metodik och enkät, 
CEQ (Course Experience Questionnaire, 
(www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/utvarderingar/). Ansvaret för genomförandet ligger på 
utbildningsnämnden. Svarsfrekvensen totalt är i regel knappt 70%. Enkätsvaren 
sammanställs centralt och ett kursutvärderingsmöte hålls med lärare, studenter och 
programledning. Dessa sammanfattar sedan var för sig sina åsikter och förslag om 
förändringar i en skriftlig slutrapport som skapas via webformulär. Denna skickas till 
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samtliga kursdeltagare och läggs ut på LTH:s hemsida senast 5 läsveckor efter kursens slut. 
För mindre kurser finns ett förenklat förfarande men kraven på lärarna att skriftligt 
rapportera hur man reflekterar över sin undervisning är densamma för alla LTHs kurser.  
Kursutvärderingarna är ett mycket viktigt underlag för kursansvariga för att få en 
representativ bild av hur kurserna fungerat vilket underlättar det fortlöpande arbetet och 
strävandet efter att förbättra kurserna. Utvärderingar av de obligatoriska kurserna 
behandlas på en utbildningsdag med deltagande av programledning, kursansvariga lärare 
och studenter från olika årskurser. Syftet är att sammanfatta läsåret och analysera och 
diskutera vad som fungerat bra eller mindre bra för att kunna initiera förbättringar.  

55.  Utbildningsnämnden är ett forum för diskussion av erfarenheter som kan utnyttjas i 
utbildningen. Studievägledare, utbildningsplanerare och utbildningsledare har viktiga 
funktioner och träffar studenterna i sammanhang som rör undervisningen och 
planeringen av studenternas studieplaner. Deras erfarenheter är en bra grund för 
diskussioner och beslut i utbildningsnämnden. 
De anställda lärarnas erfarenheter kommer fram vid Utbildningsdagarna som ordnas varje 
år. Terminskollegier bestående av programledning, studentrepresentanter och kursansvariga 
lärare sammanträder minst 1 gång per termin. De årliga Inriktningskollegierna med 
deltagande av lärare och studentrepresentanter i årskurs 4, utnyttjas för att utvärdering och 
diskussion av undervisningen. Presentationer av CEQ-utvärderingarna ger ytterligare 
tillfälle till att ta fram anställdas synpunkter. Se även fråga 53. 

56.  Programomläggningen 2001 innebar många kontakter med industri och samhälle som 
har kunnat utnyttjas i undervisningen. Under planeringen av utbildningen togs hänsyn till 
arbetsmarknadens önskemål om kunskaper och färdigheter hos de blivande 
civilingenjörerna.  
Utbildningsnämnden svarar för planering och uppföljning av verksamheten inom 
programmet. Näringslivsrepresentanterna i utbildningsnämnden ger synpunkter på 
utbildningen och kan komma med förslag till framtida förändringar av verksamheten.  
Extern forskningsfinansiering bidrar till kontakter med näringslivet, vilket kan utnyttjas 
för planeringen av undervisningen. Närheten till Ideon stimulerar till att ta kontakt och få 
in synpunkter från både små och stora företag. Genom att bjuda in olika företrädare för 
näringslivet som föreläsare, kan många goda idéer och synpunkter samlas in.  
Examensarbeten som görs i samarbete med olika företag ger framtida arbetsgivare tillfällen 
till diskussion om utbildningen. Samma gäller för externa projekt och konsultverksamhet. 
Uppdrag i näringslivet med återkoppling till studenter ger t ex inblick i forskares vardag. 
Många lärare har tidigare arbetat inom industrin och dessa kontakter kan användas för att 
få uppfattning om arbetsmarknadens behov. 
Kontakten med utexaminerade civilingenjörer kommer att kunna upprätthållas genom 
studiebesök, gästföreläsningar, examensarbeten, vilket ger många tillfällen till reflektion 
över utbildningen i förhållande till arbetsmarknaden. Alumniverksamheten är ytterligare 
en möjlighet att fånga in synpunkter från näringslivet. 

57.  Pogrammet har inte utvärderats under åren 2000 – 2004. 

58.  I samband med delningen av det gamla K-programmet gjordes en omfattande revision av 
kursutbud och organisation. Viktiga exempel på utvecklingsinsatser inom programmet är 
de karaktärsskapande kurserna i årskurs 1. Redan under det första året förses studenterna 
med beräkningsverktyg som används och färdighetstränas under hela utbildningen. 
Projekt- och projekteringskurser där skriftlig och muntlig kommunikation tränas utgör 
tydliga inslag i programmet. Studenterna får tidigt i utbildningen välja olika kurser och får 



 LTH, Bioteknik 

178 

på så sätt ta ansvar för sin utbildning. Grundutbildningsprojektet ”Matlab – femlab” har 
initierats med ekonomiskt stöd från utbildningsnämnden. Nyligen infördes en pedagogisk 
introduktionskurs Förståelse och lärande (2p) för K och B med målet att ge en 
introduktion till vuxnas lärande och att diskutera aspekter av lärande och undervisning. 
Inom Livsmedelsinriktningen har lärarna gått inom flera pedagogiska specialkurser som 
grund för att kunna använda PBL-metodik i undervisningen. 
LUVIT (Lund University Virtual Interactive Tool) utnyttjas som kontaktyta i flera 
nätbaserade campuskurser, speciellt inom inriktningen Livsmedel. Systemet innebär att en 
kurs kan ha en hemsida som endast är tillgänglig med lösenord. Det ger på enkelt sätt 
möjlighet för lärare och studenter att snabbt kommunicera med varandra. Föreläsnings-
bilder- och anteckningar kan läggas ut på hemsidan, som också kan innehålla 
kursinformation, länkar, chatfunktion, övningsuppgifter etc.  
Införandet av det gemensamma kursutvärderingssystemet CEQ har resulterat i att 
utbildningsnämnden på ett enkelt och överskådligt sätt kan få kännedom om hur 
programmets olika kurser fungerar. Resultaten kan ligga till grund för förändringar av 
såväl kursutbud som kursernas innehåll och utformning. Terminskollegier med 
representation av programledning, studenter och kursansvariga lärare sammanträder varje 
termin för att ta fram synpunkter på undervisningen från olika grupper vilket kan 
användas för att förbättra undervisningen.  
Ombyggnaden av Kemicentrum kommer att ge moderna, ändamålsenliga under-
visningslokaler och mötesplatser som kan främja lärandet.  

59.  Det pedagogiska utvecklingsarbetet drivs centralt på LTH. Många lärare har gått olika 
pedagogiska kurser och omsatt idéer i undervisningen och utvecklar kontinuerligt sina 
kurser för att de skall vara så intressanta och aktuella som möjligt. En av de vanligaste 
kurserna är Pedagogisk inspirationskurs där tillfälle ges utbyta idéer med lärare från andra 
institutioner inom LTH. Lärare vid programmet har varit involverade i projekt som 
finansierats av grundutbildningsrådet (exempel?) samt vid utveckling av pedagogiska 
projekt för lärare. På de årliga Pedagogiska dagarna (Inspirationskonferensen) som 
arrangeras av LTH redovisar lärarna olika projekt. Enskilda lärare kan ansöka om att få 
sina pedagogiska meriter bedömda enligt vissa kriterier för att bli medlem i LTH:s 
pedagogiska akademi och erhålla ett ETP-intyg (Excellent Teaching Practice) vilket 
samtidigt medför en löneförhöjning. Minst 5 lärare som undervisar på B-programmet har 
blivit medlemmar. Andra lärare är med i ”Levande pedagogers sällskap”. 
För ca 8 år sedan erhölls medel för att integrera kurserna inom livsmedelsinriktningen på 
dåvarande K-programmet och samtidigt införa ny metodik, Problembaserat lärande 
(PBL). Det stora flertalet lärare på livsmedelsinstitutionen gick utbildning inom PBL och 
denna metodik används nu i några av inriktningens kurser. 

60.  Bioteknikprogrammet startade hösten 2001 och ännu har inga studenter tagit examen.  
 

Tabell 9. Antal helårsstudenter och helårsprestationer på B-programmet  

År HSTD/HSTK per 
kalenderår 

HPRK per 
kalenderår 

Totalt antal examina 
          M                            K 

2001 32 7   
2002 82 81   
2003 160 135   
2004 214 182   

61.  Av de 65 studenter som antogs hösten 2001 har 6 studenter avbrutit sina studier i regel för 
att gå vidare till andra utbildningar. Även i senare årskullar förekommer studieavbrott och 
en hel del av studieavbrotten kan relateras till att studenterna har haft en uppfattning om 
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programmen som inte bekräftats och därför upplevt utbildningen som allt för lite 
fokuserad på bioämnena. Som svar på en enkätfråga ”Om programmet du kommit in på 
inte var ditt förstahandsval, vilken utbildning sökte du i första hand?”, anger 76% av B-
studenterna läkarutbildningen och endast 17% anger annat program vid LTH. 
Av de studenter som börjat på programmet har ca hälften gjort studieuppehåll någon 
gång. Orsakerna till detta är många och ett studieuppehåll kan oftast leda till något 
positivt. Många gör ett uppehåll för att hämta krafter för kunna avsluta utbildningen på 
ett bra sätt. Utbildningen innehåller ingen praktik och några studenter väljer att jobba 
sammanhängande i ett halvår och för att kunna resa under det andra halvåret. Det man 
kan skönja är en långt större globalisering av dagens studenter och ett viktigt inslag för 
dem är att förkovra sig på det personliga planet genom att se sig om i världen. Intresset för 
främmande språk gör att några väljer att ena halvåret av studieuppehållet läsa språk i Lund 
och under andra halvan fortsätta språkstudierna i det aktuella landet. En del tar 
studieuppehåll för att de behöver ta igen gamla tentor. Många studenter vill idag också 
bredda sig kunskapsmässigt genom att läsa vid andra fakulteter.  

62.  Civilingenjörsutbildningen i Bioteknik är så ung att frågan för tillfället inte är relevant. 
Studenterna på programmet presterar mycket bra. Baserat på material från kansli LTH,  
kan man konstatera att B-programmets studenter ligger över medelvärdet för LTH-
studenternas poängproduktion efter såväl 2 och 4 som 6 linjeterminer. 

63.  Alla studenter i årskurs 1 som efter tentamensperioden vid påsk (tenta/omtenta) inte 
uppnått tillräckligt med poäng för att erhålla studiemedel kallas till samtal med 
studievägledaren för att utreda de bakomliggande orsakerna, det kan vara problem med 
hälsan eller sociala problem. Studenterna får information om hur studietekniken kan 
förbättras, hjälp att strukturera studierna och tips om ”tentaångestkurser” som ordnas av 
Studenthälsan som har gedigen kompetens inom fysiologi och psykiatri. I årskurs 2 och 
årskurs 3 finns tydliga poängspärrar och studenter som inte uppnått en viss summa kallas 
till uppföljningssamtal med studievägledare och utbildningsplanerare för att upprätta en 
individuell studieplan.  
Studievägledaren kan ta hjälp av LU:s gemensamma studiekuratorer, som är utbildade 
socionomer och som arbetar med tyngre och svårare problem. Handikappenheten vid LU 
hjälper studenter med fysiska och psykiska funktionshinder. 

64.  Än har inga civilingenjörer utexaminerats från det nya programmet, men det kan vara 
intressant att titta på vad tidigare civilingenjörer på K-programmet tycker om sin 
utbildning. Preliminära resultat från en undersökning som gjorts år 2004 av 
utvärderingsenheten på LU visar att mellan 80 och 90% av de tillfrågade ansåg att 
utbildningen hade relevans för arbetet. Det moment i utbildningen som man var mest 
nöjd med i förhållande till arbetets krav var att självständig lösa problem, arbeta i grupp, 
göra skriftliga presentationer, använda datorn som arbetsverktyg och följa 
kunskapsutvecklingen. Moment som man var minst nöjda med var att förklara för lekmän 
och presentation på engelska. Detta är viktiga synpunkter som tas tillvara i 
kursutvecklingen i det nya programmet. 
Som tidigare i det gamla K-programmet kommer återkoppling på utbildningen att ske 
genom informella, personliga kontakter med arbetsgivare till utexaminerade 
civilingenjörer. Kontakter med examinerade civilingenjörer kommer att ske genom 
gemensamma forskningsprojekt, examensarbeten, industriprojekt, gästföreläsningar och 
studiebesök.  
Alumniförening är till för alla som varit inskrivna på B- och K-programmen. Syftet är dels 
att de examinerade ska hålla kontakt med varandra och dels att studenterna ska kunna ta 
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kontakt med tidigare studenter ute i arbetslivet. Alumniverksamheten och samarbetet med 
programledningen kan utvecklas mer. 

65. Kontakten med avnämarna sker formellt genom näringslivsrepresentanter i 
utbildningsnämnden samt inbjudna föreläsare vid utbildningsdagar. I övrigt sker ett 
mycket stort erfarenhetsutbyte i samband med examensarbeten och forskningsprojekt som 
sker i samarbete med industrin. Under senare år har denna typ av forskningsprojekt blivit 
allt vanligare, vilket skapat större kontaktytor för utbildningen. 
Hittills har inga studenter utexaminerats från det nya B-programmet. Det finns ett stort 
antal biotekniker från LTH verksamma i bioteknik- och läkemedelsindustri sedan lång tid 
eftersom bioteknikinriktningen i den gamla Kemiteknikinriktningen var mycket 
omfattande och avancerad. 

66.  Det finns inga lokala kvantitativa mål för programmet. Vid planeringen av utbildningen 
fästes stor vikt vid att hitta metoder för att underlätta studenternas lärande som ett sätt att 
öka examinationen. Ännu har ingen tagit ut examen. 

67.  För att på ett trovärdigt sätt kunna utvärdera om de examinerade har de kunskaper och 
färdigheter som uttrycks i målen krävs undersökningar omfattande såväl utexaminerade 
civilingenjörer som avnämare. Ett sätt att delvis försäkra sig om de examinerades kunskap 
och kompetens är att utvärdera utbildningen/processen. Detta görs kontinuerligt som 
redovisats under frågorna 53 och 54. Krav på genomströmning kontra godkännande kan 
emellertid på sikt bli ett problem. 
Examensarbetet är ett sista steg i förberedelserna för studenternas framtida 
yrkesverksamhet och kan fungera som bevis på att studenterna har de färdigheter och 
kunskaper som uttrycks i målen för programmet. I studieplanen finns ett antal kurser som 
tillsammans beskriver de uppställda målen. Kursansvariga för de enskilda kurserna har 
ansvar för att målen nås. Utbildningsnämnden med representanter för lärare, studenter 
och näringsliv gör varje år en översyn av utbildningsplan och viss revidering görs.  
Ett indirekt sätt att utvärdera om målen för kunskaper och färdigheter har uppnåtts är att 
bedöma hur studenter som läser en eller flera terminer vid utländska universitet klarar sin 
studier där.  
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Maskinteknik (M) 

Arbetet med självvärderingen av programdelarna på LTH startade i början av november 
med gemensam introduktion i arbetsgruppen på LTH. På ett tidigt skede informerades 
Utbildningsnämnden för M-programmet (UNM) om arbetets innehåll och organisation.  
Samtidigt formerades en arbetsgrupp bestående av programfunktionärer samt lärare och 
studenter på  programmet, se nedanstående tabell. 

Namn Funktion Ämnesområde 
Carin Andersson LTH: s arbetsgrupp (M, I) Produktionsteknik 
Per-Erik Andersson Lärarepresentant Maskinkonstruktion 
Anna Bladh Studentrepresentant  
Gunnar Bolmsjö Utbildningsnämndsordförande Robotteknik 
Emma Karlsson Studentrepresentant  
Katharina Köhler Utbildningsplanerare  
Christoffer Norberg Lärarrepresentant Värmeöverföring 
Gunilla Persson Studievägledare  
Henrik Persson Studentrepresentant  
Jurek Pyrko Lärarrepresentant Energihushållning 
Sofia Sjöberg Studentrepresentant  
Henriette Weibull Utbildningsledare Industriell automation 

 
Arbetsgruppen har haft ett flertal möten under perioden 041216 – 050310 i syfte att 
arbeta både med frågeställningarna i faktadelen samt värderingen av programmet med 
utgångspunkt från de 12 principer som ingår i den samlade värderingen. Under denna 
period har programmets samtliga lärare inbjudits till en workshop för att ge synpunkter 
på utvalda frågor. Studierådet på M har arbetat med vissa frågeställningar och student- 
representanterna har aktivt deltagit i samtliga arbetsgruppsmöten. Flera av programmets 
lärare har aktivt bidragit med synpunkter och information under arbetets gång. Under 
arbetet med 12-punktsvärderingen har även Ann-Charlotte Lindberg från TetraPak 
deltagit. Faktarapporten har i slutskedet av arbetet distribuerats till samtliga prefekter, 
vars institutioner är delaktiga i utbildningsverksamheten på M-programmet, med en 
uppmaning att inkomma med synpunkter. De diskussioner som ägt rum under 
självvärderingsarbetet och de synpunkter som framkommit, från alla som varit 
inblandade i processen, är värdefulla för den framtida utvecklingen av M-programmet. 
Frågor rörande lärare (fråga 26-28) och studier utanför högskolan (fråga 39) har besvarats 
med utgångspunkt från en webbaserad enkät utskickad till samtliga kursansvariga lärare på 
varje program på LTH. En sammanställning av enkäten för samtliga kurser finns på 
länken www.ceq.lth.se/hsvutv/resultat_HT.php. En examensarbetsenkät har inom ramen 
för självvärderingsarbetet distribuerats till prefekterna för inventering av examensarbeten 
utförda 2000-2004, denna finns sammanställd på länken 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/ ExjobbLTH.pdf. Den undersökning 
gjordes som 2004 av utvärderingsenheten vid Lunds Universitet benämnd 
Teknologenkäten, ligger till grund för en del synpunkter. Resultatet av Teknologenkäten 
finns på länken www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/ 
AmnesProgUtv/RappTeknologundersokn.pdf.  
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22. Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik skall ge den blivande civilingenjören både 
breda och djupa kunskaper inom maskinteknik. Studenten erbjuds fördjupnings-
möjligheter inom områdena värmeöverföring och strömningsteknik, energiomvandling 
och energihushållning, mekatronik, produktion, produktutveckling, teknisk design, 
teknisk logistik samt teknisk modellering.  
Under utbildningen ska även personliga egenskaper och attityder utvecklas inför framtida 
uppgifter. Studenten ska mötas på ett sätt som uppmuntrar sammanhållning, identitet, 
meningsfullt lärande och öppen dialog. Utbildningen ska präglas av ömsesidig respekt där 
både studenter och lärare ställer höga krav på varandra. 
År 2000 påbörjades ett arbete med att förändra civilingenjörsprogrammet för 
maskinteknik, en omläggningen som implementerades 2002. Under arbetet togs hänsyn 
till en rad överväganden, vilka kan sammanfattas enligt följande: 
 Att skapa ett sammanhållet utbildningsprogram genom att om möjligt inrätta 

poängmässigt större kurser och anpassa placeringen av kurser i utbildningen på ett 
mer ändamålsenligt sätt. Detta innebär en samverkan mellan kurser som läses 
parallellt, och en mer genomtänkt ordning i vilken kurserna läses. 

 Att skapa ett intresse och en identitet tidigt i utbildningen. För att uppnå detta 
infördes mer identitetsskapande maskintekniska kurser tidigt i utbildningen. Vidare 
förlades 7 valbara kurspoäng i årskurs 2 där studenten ges möjlighet att prova på 
fördjupningsområden tidigt i utbildningen. 

 Att öka valfriheten genom att öka antalet inriktningar inom såväl M-specifika 
kärnområden som gränsöverskridande områden samt att införa en struktur med 
valfrihet inom varje inriktning. 

 Att ge en solid bas med både bredd och djup med hög kvalitet. Detta har uppnåtts 
genom analyser av våra egna styrkefaktorer och en sammanvägd struktur av 
kurspoängen inom programmen. I korthet har de obligatoriska kurserna minskat 
något medan antalet inriktningar har ökat.  

 Att nivåsäkra kursval i högre årskurser. Detta har skapats genom samman-sättningen 
av kurser inom varje inriktning och att dessa ligger på adekvat fördjupningsnivå. 

 Att uppnå större flexibilitet i programmets högre årskurser med avancerade kurser. 
Detta har åstadkommits med de kurskorgar som skapats för varje 
fördjupningsinriktning. Metoden innebär att kurser på ett enklare sätt än tidigare tas 
bort respektive komma till efter behov i enlighet med den tekniska utvecklingen och 
de styrkor som finns vid LTH. 

Hela utbildningsplanen, inkluderat både övergripande och programspecifika mål för M-
programmet, finns på länken www.lth.se/for_student/Arkiv/hbk05/m02_up05.pdf  

23. Det totala kursutbudet vid M-programmet är uppdelat i ett obligatoriskt block 
omfattande 99 poäng. Efter de minst 30 poäng som skall väljas inom vald inriktning 
återstår, förutom examensarbetet, 31 valfria poäng. Nedanstående tabell visar hur 
poängantalet fördelar sig mellan grundläggande vetenskaper (GV), tekniska 
ingenjörsvetenskaper (TIV) samt övriga vetenskaper (ÖV). Tabellen är framtagen genom 
att summera kursernas poäng inom respektive vetenskapskategori. 

 Antal poäng 
Utbildningsfas GV TIV ÖV Totalt 
Obligatoriska blocket 27 65 7 99 
Inriktningsobligatoriska och valfria kurser 38 359 174 571 
Hela programmet 65 424 181 670 

 
En summering av tabellvärdera ger att fördelningen mellan de olika vetenskaperna 
GV/TIV/ÖV för M-programmet blir 10/63/27%. Kategorin tekniska 
ingenjörsvetenskaper innefattar kurser inom området energihushållning, 
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energiomvandling och design eftersom dessa definierar utbildningen trots att de kan anses 
ligga i gränslandet mellan tekniska ingenjörsvetenskaper och övriga vetenskaper. Kurser 
inom produktionsekonomi och logistik har kategoriserats som övriga vetenskaper.  
Vid en analys av vilka poäng som ingår en genomsnittlig civilingenjörsexamen i 
maskinteknik blir fördelningen mellan vetenskapskategorierna 25/55/20%. 

24. Det obligatoriska basblocket som läses av samtliga studenter omfattar 99 poäng. Dessa 
läses under de första tre åren, fram till och med vårterminens läsperiod 1 under årskurs 
tre, se figur 1. Den återstående delen, 81 poäng, består av tre delar: valfria kurser, 
inriktningskurser och examensarbete. Valfria kurser kan maximalt utgöra 31 poäng och 
ger studenten möjligheter att komplettera vald profil efter eget intresse. Valfria kurser kan 
väljas från de kurser omfattande 570 poäng som är budgeterade för programmet. Beslut 
om kursutbudet tas varje år och kan således ändras från år till år. Studenten kan dessutom 
välja att läsa upp till 10 p vid andra fakulteter inom Lunds Universitet och få dessa 
tillgodoräknade i sin civilingenjörsexamen. Inriktningskurser är en fördjupning som 
studenten väljer inom M-programmet. Inom M-programmet finns tio inriktningar att 
välja bland:  

Nr. Inriktning Poäng inom inriktningen 
1 Värmeöverföring och strömningsteknik 54 p 
2 Energiomvandling och energihushållning 54 p 
3 Produktionsteknik 43 p 
4 Produktionssystem 47 p 
5 Teknisk logistik 42 p 
6 Produktutveckling 52 p 
7 Teknisk modellering 54 p 
8 Mekatronik 56 p 
9 Teknisk design 61 p 
10 Egen inriktning min 30 poäng 

 
Vid inriktningsvalet är regeln är att minst 30 poäng från inriktningens totala omfattning 
ska läsas. Undantaget är Teknisk design där samtliga 61 poäng är obligatoriska i 
inriktningen. Denna inriktning är helt integrerad i M-programmet men har egen 
anmälningskod. Förutom de av UNM definierade inriktningsområdena har studenten 
även möjlighet att välja en egen inriktning mot t ex matematik eller miljöteknik eller 
fördjupningsstudier vid en annan högskola inom ramen för det internationella 
studentutbytet, vilkas utformning ska godkännas av UNM.  Exempel på detta är 
studenter som väljer att läsa ett år utomlands som utbytesstudent eller studenter som 
antas till högre årskurs där studieplanen ofta anpassas individuellt. Ytterligare alternativ 
till fördjupning är de programgemensamma avslutningarna Industriell ekonomi och 
Technology management. Maskinstudenter utgör en stor andel av de LTH-studenter 
som väljer att läsa Technology management. 
Examensarbetet omfattar 20 poäng och är obligatoriskt och kan väljas inom följande 
ämnen: maskinelement, maskinkonstruktion, konstruktionsmaterial, mekanik, 
hållfasthetslära, ergonomi, aerosolteknologi, robotteknik, rehabiliteringsteknik, 
byggnadsmekanik, matematik, numerisk analys, reglerteknik, mekanisk teknologi och 
verktygsmaskiner, teknisk logistik, förpackningslogistik, värmeöverföring, värme- och 
kraftteknik, produktionsekonomi, datavetenskap, industriell automation, industriell 
elektroteknik, designvetenskap. 
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Figur 1: Fördelning av bas-, inriktningsobligatoriska och valfria poäng på M-programmet. 

 

25. Lärosätet har utformat en struktur som består av utbildningsnämnder som administrerar 
utbildningsprogrammen och institutioner som utför och levererar kurser för 
programmens studenter på uppdrag av utbildningsnämnderna. UNM består av en 
ordförande, lärarrepresentanter (5 st), studentrepresentanter (2 st) och 
industrirepresentanter (2 st) och har resurser i form av utbildningsledare, utbildnings-
planerare och studievägledare till sitt förfogande. UNM svarar för planering och 
uppföljning av verksamheten inom M-programmet och skall:  
 fastställa utbildningsplan för M-programmet inom ramen för uppdraget från LTHs 

styrelse 
 fastställa kursplaner för samt ge förslag till ekonomisk klassificering av kurser inom 

M-programmet 
 bevaka kvaliteten i M-programmet 
 följa upp och analysera produktion och prestationer inom M-programmet 
 besluta i alla individärenden som gäller antagna inom M-programmet 
 föreslå fördelning av ekonomisk planeringsram i enlighet med de förutsättningar 

LTHs styrelse meddelat 
 deltaga i beredningsprocessen av grundutbildningens forskningsöverbyggnad inom 

nämndens ansvarsområden 
 tillsammans med forskarutbildningsnämnen och forskningsnämnderna delta i 

planeringen av forskarskolor och övergripande forskarutbildningskurser. 
Under de tre senaste åren har M-programmet genomgått en strukturförändring där 
utvecklingen har skett i dialog med programmets lärare. Under omläggningsarbetet har 
nämnden särskilt beaktat ämnesintegration både i obligatoriet och i inriktningarna samt 
öppnat för valfrihet tidigt i utbildningen.  
Under läsåret  arrangeras lärarmöten inför uppstart av nya läsperioder. Dessa möten är av 
operativ art och syftar till att integrera den pågående verksamheten mellan kurser som 
studenter läser parallellt. 
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De processer som beskrivits kortfattat ovan drivs av programledningen eller av 
programledningen utsedda resurspersoner. Syftet är att kunna arbeta såväl långsiktigt med 
utveckling av programmet som kortsiktigt i den dagliga verksamheten för att skapa ett 
sammanhållet och integrerat ingenjörsprogram som ger både kontinuitet och den 
förnyelse som den tekniska utvecklingen kräver. UNM har under omstruktureringen 
arbetat med integrationen av ingenjörsprogrammet som en naturlig del. Detta arbetet 
fortgår och ses numera som en kontinuerlig del i UNM:s löpande arbete. 

 26. Underlag har hämtats en webbaserad enkät, se Inledning. Härifrån används data för 
programspecifika kurser som ges under HT2004, med svarsfrekvens 84% för M-specifika 
kurser. Informationen är helt oviktad. Vare sig kursernas omfattning i poäng, 
undervisningstid, kontakttid för olika lärarkategorier etc. har vägts in i informationen. 
Lärare definieras som all personal som en student möter i en kurs vilket alltså även 
innefattar doktorander, studentövningsledare och laborationshandledare. De 
obligatoriska kurserna omfattar inte grundläggande matematik, fysik, och 
programmering. De valfria kurserna innehåller inte kurser med TNX-kod, dvs. kurser 
hämtade från Lunds universitets kursutbud.  

Genomsnittligt värde 
per kurs 

Antal 
disputerade 
lärare på M 

Antal icke-
disputerade 
lärare på M 

Andel 
disputerade 
lärare på M 

Andel 
disputerade 

lärare på LTH 
Obligatoriska kurser 2,5 st 4,9 st 34% 43% 

Valfria kurser 1,9 st 1,8 st 51% 51% 
Totalt 2,1 st 2,4 st 47% 47% 

De kursansvariga lärarna är disputerade i majoriteten av programmets kurser. De lärare 
som är icke-disputerade är främst doktorander men även studenter som är engagerade 
som övningsledare och/eller laborationshandledare. För ett stort program som maskin 
kan den senare kategorin bli ganska stor eftersom det behövs många parallella 
övningsgrupper och laborationsgrupper. I inriktningen Teknisk design ingår vissa kurser 
utan disputerade lärare, där dessa istället engagerats på basis av deras konstnärliga 
kompetens. 

27. Av det totala antal lärare som en student möter i en kurs (data är hämtade från 
webenkäten, se Inledning) visar nedanstående tabell hur många av dessa som aktivt 
bedriver egen forskning. Antalet forskande lärare är större än antalet disputerade lärare 
eftersom doktorander som undervisar faller inom den förra kategorin. 

Genomsnittligt värde 
per kurs 

Antal aktivt 
forskande 

lärare på M 

Totalt antal 
lärare per 
kurs på M 

Andel aktivt 
forskande 

lärare på M 

Andel aktivt 
forskande lärare på 

LTH 
Obligatoriska kurser 5,1 7,4 69% 68% 

Valfria kurser 3,1 3,7 84% 78% 
Totalt 3,4 4,2 81% 75% 

28. Data redovisas för HT2004 och är hämtade från webenkäten, se Inledning. Frågan som 
ställdes i enkäten: ”Förekommer det gästlärare från näringslivet i kursen?” och ger alltså 
ingen information om i vilken omfattning detta förkommer i varje kurs. 

 Andel kurser med gäst-lärare från näringslivet 
Obligatoriska kurser 21% 
Valfria kurser 42% 
Totalt 38% 

29. Andelen kvinnor på M-programmet är i genomsnitt 19% fördelat över årskurserna enligt: 
  Årskurs 1   Årskurs 2  Årskurs 3   Årskurs 4   Årskurs 5   Ht 2004 
  K   M   K   M   K   M   K   M   K   M 
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Antal stud.  32 170 49 141 43 164 30 126 9 75 

30. Antagning till senare del av program handläggs gemensamt vid LTH efter yttrande från 
berörd utbildningsnämnd. Det viktigaste villkoret för antagning till senare del av program 
är att studentens meriter tveklöst räcker för antagning i första årskursen eller att studenten 
har kompenserande studiemeriter från högskola. För dem som gått högskoleingenjörs-
utbildningar innebär detta normalt avlagd högskoleingenjörsexamen. Dessutom krävs att 
studenten inte behöver följa kurser i årskurs 1 i någon större omfattning. En individuell 
studieplan formuleras för de studenter som antas. Det är ovanligt, men det förekommer, 
att sökande inte kan antas på grund av platsbrist. 

31. M-huset är hemvist för studenter både från M-programmet och I-programmet. 
Programmens storlek gör att ca 20% av LTHs studenter har sin hemvist i M-huset. Detta 
gör att tillgången på studentutrymmen i M-huset inte är tillfredsställande. 
Teknologenkäten visar att studenterna är mycket nöjda med laborationslokalernas och 
verkstädernas ändamålsenlighet, medan de är ganska nöjda med undervisningssalar och 
bullernivå. Studenterna är enligt Teknologenkäten direkt missnöjda med tillgången på 
läsplatser och grupprum samt ventilationen i lokalerna. Studenterna anser att tillgången 
på datorer inte är tillräcklig och att arbetsmiljön i datorsalarna avseende klimat och buller 
inte är tillfredsställande. Det finns utrymmen där studenterna kan sitta och arbeta 
självständigt, men det är trångt och ont om avskilda och tysta utrymmen. Tillgången på 
laborationslokaler är tillgodosett då all undervisningskopplad laborationsverksamhet sker i 
institutionernas forskningslaboratorier. 
I M-huset startade en ventilationsombyggnad och underhållsåtgärder i övrigt under 2004. 
Projektet fortsätter med etapp 2 under 2005. Hittills har byggåtgärderna enbart omfattat 
kontorslokaler, men fr.o.m. etapp 3 berörs också utbildningslokaler. Verksamheten i M-
huset har beslutat avstå från tillgång till kyla, eftersom institutionerna prioriterar att hålla 
hyreskostnaderna nere. Planering pågår också inför en stor verksamhetsanpassning i 
byggnaden. I M-huset finns tre hörsalar i gott skick, nio seminarierum och sex utrymmen 
avsedda som läsrum. Det finns två större datasalar och en mindre utrustade med datorer i 
en omfattning så att det i realiteten går ca 10 studenter på varje tillgänglig dator i huset. 

32. I samband med antagningsbesked från VHS (Verket för högskoleservice) skickar 
programmet ut en välkomstbroschyr som bl.a. innehåller information om programmet 
och om första veckan på M. I utskicket bifogas även häften i matematik med en 
uppmaning till de antagna att repetera gymnasiematematiken. 
När de nyantagna kommer till uppropsdagen så möts de inte bara av ett välkomnande av 
programmet utan också av äldre studenter, faddrar. Introduktionen är uppskattad 
eftersom det är ett bra sätt att lära känna sina kamrater i den egna årskursen samt äldre 
studenterna. Alla antagna erbjuds att delta i en fyra veckor lång propedeutisk kurs i 
matematik (3 tim/dag i v 0, 2x2 tim övning/vecka i v 1-3). Kursen är inte poänggivande. 
Kursen avslutas med ett diagnostiskt prov. I stort sett samtliga studenter väljer att följa 
denna kurs.  
Under en eftermiddag i introduktionsveckan får de nyantagna en övergripande 
programinformation av UNM:s ordförande, utbildningsledaren studievägledaren och 
utbildningsplaneraren.  Studenterna informeras vid detta tillfälle också av kurator om vad 
de bör tänka på vad gäller studiemedel, sjukskrivning m. Kurator informerar också om 
stöd till funktionshindrade.   
Sedan hösten 1996 har samtliga studenter i årskurs 1 inbjudits till individuella samtal 
med studievägledaren/utbildningsplaneraren under den första terminen. Cirka 80 % tar 
detta tillfälle i akt att diskutera sin studiesituation samt ställa frågor som rör utbildnings-
programmet. Programmet får genom dessa samtal en god inblick i varför de valt 
utbildningen och vilka förväntningar på utbildningen som finns. Genom dessa samtal 
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etableras tidigt en kontakt mellan studenten och personalen (studievägledaren och 
utbildningsplaneraren) på studiekontoret, vilket innebär att studenterna redan från början 
vet vart de kan vända sig för att framföra synpunkter på utbildningen/kurser eller om det 
skulle uppstå problem med studierna.  
Under hösten i årskurs 2 får studenterna information om de valfria kurserna på 
programmet. Inför vårterminen har studenten möjlighet att välja valfria kurser om 
sammanlagt minst 7 poäng. 
Inriktningsinformation äger rum på hösten i årskurs 3. Under en dag får studenterna en 
muntlig presentation av inriktningar. Många institutioner tar detta tillfälle i akt att 
presentera sig i form av utställningar i huset foajé. Studenterna får även en 
inriktningsbroschyr. 

33. Förändringar (försämringar) i studenternas förkunskaper särskilt gällande matematik och 
ingenjörsämnen, har noterats. Vad matematiken beträffar så bifogas i antagningsbeskedet 
ett repetitionshäfte i matematik som man uppmanas arbeta med vid behov. I årskurs 1 
skrivs man in en vecka tidigare än läsperioden börjar, och denna introduktionsvecka 
ägnas delvis åt repetition i matematik. Under första läsperiodens tre veckor erbjuds 
dessutom extra stödundervisning i matematik och ett extra diagnostiskt prov för att 
stimulera de som har brister i förkunskaperna. I exempelvis programmeringskursen i Åk 1 
erbjuds programmeringsuppgifter på olika nivå för att möta förekomsten av varierande 
förkunskaper i programmering. Problemen med inhomogena förkunskaper minskar 
högre upp i utbildningen eftersom fortsättningskurser och valfria kurser har 
förkunskapskrav i form av andra programkurser. 

34. I tabellen nedan redovisas den i LTH:s Läro- och timplan redovisade schemalagda 
undervisningstiden uttryckt i enheter om 45 minuter de första 4 terminerna. I 
diagrammet jämförs denna schemalagda tid med den i Läro- och timplanen angivna 
självstudietiden (S). 

Under termin 4 kan man välja 7 valfria poäng. De kurser som är listade som valfria i Åk 2 
finns är medräknat som ett medelvärde för dessa 7 poäng. 

35.  Data i nedanstående tabell är hämtade från undersökningen gjord via Teknologenkäten 
2004. Tabellen visar att hur M-studenten fördelar sin studietid i relation till den 
genomsnittliga LTH-studenten. Den visar även hur självstudietiden varierar över 
utbildningstiden. I tabellen anges självstudietiden i antalet timmar per vecka. 

 Schemabunden tid Självstudietid Total studietid 
Maskinteknik, genomsnitt 22,4 20,1 42,5 

LTH, genomsnitt 21,2 18,5 39,7 
LTH, åk 2 25,8 15,6 41,4 
LTH, åk 3 24,4 15,7 40,1 
LTH, åk 4 20,5 19 39,5 
LTH, åk 5 14,2 23,5 37,8 
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Den självstudietid som kursansvariga anser att studenten behöver lägga ner för att 
tillgodogöra sig erforderliga kunskaper och färdigheter i kurserna är i genomsnitt 26 
timmar per vecka enligt läro- och timplanen. Det finns alltså en differens på 6 timmar 
mellan nedlagd studietid och erforderlig studietid om vid en  jämförelse av resultatet från 
studentundersökningen med läro- och timplanen.  

36.  Termin 5 är den sista terminen som är helt schemalagd med obligatoriska kurser. UNM 
har strävat efter att lägga obligatoriska kurser med gemensamma beröringspunkter under 
samma eller angränsande läsperioder. Under termin 5 läses i första läsperioden samtidigt 
kurserna: del 2 av Termodynamik och strömningslära, Tribologi samt Energi och 
miljökursen. Gemensamt stoff i kurserna Strömningslära och Tribologi påvisas, liksom i 
kurserna Termodynamik och Energi och miljö.  I andra läsperioden läses reglerteknik 
tillsammans med elektroteknikens grunder, vilka har kursmoment gemensamt som 
belyses teoretiskt inom reglertekniken och mera tillämpat i elektrotekniken. 
Termin 6-8 är den tid då studenten fördjupar sina studier i ett speciellt ämnesområde 
inom maskintekniken. Dessa studier avslutas sedan som regel med ett examensarbete 
inom samma område. Programmet säkrar djupet på studierna genom att ha bestämt 
inriktningskorgar inom 9 olika områden, se fråga 24. Inriktningarna och avslutningarna 
innefattar fortsättningskurser som har en klar fokusering på avgränsade områden. Detta 
innebär att inriktningens tema belyses från olika håll i de olika kurserna, och 
sammantagna ger de en integrerad bild av ämnesområdet.  
UNM och kursansvariga har aktivt arbetat med att öka andelen projektarbeten o.dyl. inte 
minst i samband med omläggningsarbetet som startade 2000. Det har lett till en stor 
andel studentaktiva arbetsformer som case-undervisning, kamratgranskning, 
presentationer, analysuppgifter och projektarbeten. Användandet av dessa i 
examinationen bidrar i hög grad till integreringen av ämneskunskaper och färdigheter i 
högre årskurser. 

37. Kursmoment som stimulerar kritiskt tänkande och forskande förhållningssätt finns det 
många exempel på i högre årskurser. Kurser inom energiområdet innehåller stor andel 
arbeten som går ut på att skriva uppsats med utgångspunkt från information som 
studenterna själva får söka i litteraturen. Under examinationen i exempelvis 
Energihushållning används kamratgranskning i syfte att ge konstruktiv kritik. Av kurser i 
Robotteknik är majoriteten rena projektkurser eller projektorienterade, vilka då kräver 
självständigt arbete och ett forskande förhållningssätt. Inom logistikområdet finns ett 
flertal kurser där man arbetar med både projekt och case-metodik ute på företag, vilka 
redovisas både muntligt och skriftligt. Inom detta ämnesområde förekommer det också 
kurser där studenterna själva får definiera den uppgift de sedan skall lösa, och där de får 
läsa och jämföra journalartiklar och bokutdrag i syfte att analysera ett verkligt företag med 
utgångspunkt från litteraturen. I dessa kurser utförs även granskning och opposition av 
ett annat arbete. Inom ämnet logistik integreras dessutom ofta studenter med olika 
bakgrund, både maskinstudenter, industriella ekonomistudenter och technology 
management-studenter. Kurser inom området produktutveckling innehåller mycket ofta 
moment där studenterna i grupp skapar och utvärderar olika utformningsalternativ eller 
produktförslag i relation till viktiga kriterier som uppställts för produkten. I merparten av 
kurserna inom området arbetar studenterna i grupp och presenterar sina resultat både 
skriftligt och muntligt. Inom området produktionsteknik arbetar studenterna med att 
sammanställa och presentera metoder för detaljtillverkning (ett moment som genomförs i 
en obligatorisk kurs). Dessutom stimuleras ett forskande förhållningssätt via ett flertal 
laborationer i relativt små grupper. I arbetsorganisation jobbar man med bl.a. 
argumentationsövningar och Posterframtagning. Inom området Industriell elektroteknik 
och automation är det laborativa inslaget stort, ofta med löst formulerade 
laborationsuppgifter där studenterna får ”undersöka” sig fram till en lösning. 
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Förekomsten av dessa exempel är otvivelaktigt störst i årskurs 3 och 4. Beroende på 
inriktningsval så varierar förekomsten och arten av dessa moment, men studenterna anser 
sig stimuleras tillfredsställande i slutet av utbildningen men önskar fler inslag av detta 
tidigt i utbildningen. Programmet arbetar aktivt för att öka förekomsten av detta i lägre 
årskurser. 

38. De receptiva färdigheterna (förmågan att förstå tal och skrift) tränas som ett naturligt 
inslag då kunskap förmedlas via föreläsningar och kurslitteratur. De produktiva 
färdigheterna (förmågan att tala och skriva) tränas i kursmoment som inkluderar 
rapportskrivning och muntlig redovisning. Dock är förekomsten av skriftlig 
rapportskrivning mer förekommande än muntliga presentationer. De interaktiv 
färdigheterna (förmågan att växelvis kunna fungera som talare och lyssnare alt. läsare och 
skrivare) tränas i kurser där det förekommer projektredovisning med 
oppositionsmoment. Ett annat exempel är att studenten inom ramen för examensarbetet 
skall opponera (muntligt) på ett annat exjobb. I de kurser och moment som beskrivs i 
fråga 37 ingår som en naturlig del en träning i att presentera både skriftligt och muntligt. 
I drygt 35% av samtliga programspecifika kurser utgör projektarbeten en del i eller hela 
examinationen. Dessa redovisas nästan undantagslöst skriftligt och ofta även muntligt. 
Majoriteten av denna träning sker under andra halvan av utbildningen.  

39. Statistik till denna fråga är hämtat från webenkäten (se Inledning och fråga 26). Data 
redovisas för HT2004 med svarsfrekvens på ca 80%. Data i tabellen är baserade på 
antalet kurser med efterfrågad omvärldskontakt. 

 Gästlärare från 
näringslivet 

Projekt i samarbete med 
företag 

Studiebesök 
utanför LU 

Obligatorium 21% 7% 0% 
Valfria kurser 42% 27% 29% 

Totalt 38% 23% 24% 

 
Kontakter med företag i olika form i undervisningen är vanligare i slutet av utbildningen. 
Att det inte förkommer några studiebesök i obligatoriet beror till delvis på det stora antal 
studenter på M-programmet.  
Studenten har även kontakt med företag via examensarbete, 96% av alla examensarbeten 
på M-programmet utförs i samarbete med företag eller organisation. Studenterna själva 
arrangerar kontinuerligt återkommande företagskvällar, vilka är välbesökta arrangemang, 
via sitt Näringslivsutskott. Teknologkåren arrangerar dessutom årligen återkommande 
arbetsmarknadsdagar, dit ca 100 företag och organisationer kommer för att presentera sig. 
Studenternas syn på näringslivsinslaget i undervisning fås bl.a. via Teknologenkäten som 
visar att ca 90% av M-studenterna anser att det förekommer för lite studiebesök under 
utbildningen, medan knappt 60% anser att förekomsten av gästföreläsare är för liten.  

40. UNM:s ambition är att ha ett varierat utbud av examinationsformer, där man aktivt 
arbetar för att minska inslaget av tentamina redan från utbildningsstarten. Nedanstående 
tabell visar på variationen i examinationsformer under första och andra halvan av 
utbildningen. Tenta & projekt innebär att slutbetyget är en kombination av betygen på 
projektarbete och tentamina (exempelvis 50/50% eller 40/60%). Plustenta innebär att 
studenten genomför obligatoriska moment under kursens gång som innebör att man blir 
godkänd med betyget 3. En frivillig tentamen kan ge högre betyg. Tenta och Duggor 
avser skriftliga prov. 

 Tenta Duggor Projekt 
Tenta & 
projekt 

Plus- 
tenta 

Projekt 
och 

hemtenta 

Muntligt 
och 

skriftligt 
Övrigt 

Termin 1-4 59*% 23% - 6% 12% - - - 
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Termin 1-4** 42*% 16% 10% 6% 13% - 10% 3% 
Termin 5-8 47*% 4% 26% 7% 5% 4% 3% 4% 

* I genomsnitt 80% av kurserna som avslutas med tentamen ingår obligatorier i form av 
laborationer, datorlaborationer eller inlämningsuppgifter. Vissa av dessa moment är poänggivande 
men flertalet är det inte. 
** Sifforna inkluderar de valfria kurserna som listas i Åk 2. 

41. De betygssteg som används är TH och UG. För TH är betygsstegen underkänd, betyg 3, 
4 eller 5. Betygsstegen för UG är underkänd eller godkänd. Det senare används för 
examensarbete och i undantagsfall i kurser i vilka det finns svårigheter att formulera 
betygskriterier, exempelvis då man använder obligatorisk undervisning. 

42. De av UNM framtagna utbildningsmål, uppfylls genom att UNM väljer och kombinerar 
kurser i basblocket och i inriktningarna, med utgångspunkt från utbildningsmålen. 
Kursmålen dokumeteras i kursplanen och examineras på kursnivå. 
Ingenjörsmässighet examineras på kursnivå, främst genom större projektarbeten, vilket 
förekommer i stor utsträckning i kurser i slutet av utbildningen. Flertalet institutioner ger 
fria projektkurser inom institutionens ämne, en kurs där studenten tillsammans med en 
handledare definierar en uppgift kopplad till någon fördjupningskurs som studenten gått 
vid institutionen. Uppgiften är oftast ytterligare en fördjupning inom ett område som 
intresserar studenten. Fria projektkurser ges inom flertalet ämnesområden inom M-
programmet, där studenten tillsammans med en handledare själv formulerar och löser en 
projektuppgift inom det ämnesområde som studenten väljer. 
Det examinationsmoment som bäst involverar målen för ingenjörsmässighet är 
examensarbetet, där man använder just erhållna kunskaper, färdigheter och erfarenheter 
från ett flertal genomgångna kurser för att lösa ett större problem eller utveckla nya 
produkter/metoder. 

43. Regelverket för examensarbeten innefattas i en kursplan som är gemensam för samtliga 
examensarbeteskurser vid LTH. Denna kursplan infördes per 1/12 2004 (dnr LTH G49 
1708/04). 
Kursplanen stadgar att ” I examensarbetet skall studenten visa förmåga att tillämpa och 
sammanställa kunskaper och färdigheter förvärvade inom olika centrala och kvalificerade 
kurser inom det aktuella utbildningsprogrammet”. Examensarbetet skall vara fördjupande 
och visa att studenten kan tillämpa vetenskaplig och ingenjörsmässig metodik. I 
utbildningsplanen anges vilka examensarbeteskurser som kan medräknas i respektive 
examen. Detta ger studenterna tydlig information om i vilka ämnen som examensarbetet 
kan fullgöras. Studenter kan göra examensarbete i annat ämne först dessa efter särskilt 
beslut av UNM. 
LTH fordrar att studenten skall ha förvärvat minst 140p som kan ingå i examen för att få 
påbörja examensarbetet. I praktiken garanterar detta att studenten har påbörjat sin 
fördjupning inom programmet. På LTH:s hemsida 
(www.lth.se/for_student/Examensarbete/) finns bestämmelser om examensarbeten och 
den gemensamma kursplanen. På M-programmets hemsida 
(www.m.lth.se/programmet/examensarbete/) finns ytterligare information om 
examensarbetet. 
En student som står i begrepp att göra sitt examensarbete söker och väljer oftast själv sin 
examensarbetsuppgift, informationskällor är exempelvis företagens hemsidor, kontakter 
med institutioner, företag i hemtrakten osv. Anvisningar rörande uppgiftens innehåll, 
avrapportering och tidsplan ges vanligtvis under ett uppstartmöte med handledare och 
företagsrepresentanter (vid företagsanknutna exjobb). Vissa institutioner har dessutom 
själva anvisningar för examensarbete tillgängliga på hemsidan, och en del har även 
skriftliga versioner att dela ut både till studenter och företag. Vid vissa institutioner, som 
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handleder många examensarbeten, arrangeras gemensamma metodikkurser. På större 
institutioner förekommer det att det finns en ”examensarbetsansvarig” som 
tillhandahåller information.  

44. LTH tillämpar betygskalan underkänd/godkänd. Ett examensarbete kan godkännas först 
då studenten redovisat sitt arbete i form av en skriftlig rapport, färdigställt en särskild 
fristående sammanfattning, har redovisat arbetet vid ett offentligt seminarium samt har 
opponerat på ett annat examensarbete. Examinatorn godkänner dessa moment. Liksom 
för andra kurser är det institutionen som sätter upp mer detaljerade kriterier. 

45. För varje examensarbete skall finnas både en examinator och en handledare. Examinatorn 
ansvarar för att godkänna uppgiften och studentens förkunskaper, samt att göra 
prestationsbedömningen. Handledaren ger det praktiska stödet till studenten, och 
ansvarar för att uppgiften kan genomföras på 20 veckor. Det är enligt nuvarande regler 
inte tillåtet att samma person är handledare och examinator, med detta har förekommit 
för examensarbeten som startade före 7/12 2004. 

46. Inledningsvis upprättas normalt en tidsplan innehållande alla moment som skall 
genomföras under examensarbetet, utarbetat av handledare/examinator, student och i 
förekommande fall representanter från företaget. Det åligger examinatorn att fastställa en 
tidsplan, medan det åligger studenten (och företaget) att följa den. Vid regelbundna 
kontakter mellan student och handledare sker en kontinuerlig uppföljning av tidsplanen, 
då man kan göra riskbedömningar om huruvida examensarbetet kommer att dra ut på 
tiden och i så fall vidta lämpliga åtgärder. Examensarbeten som görs i samarbete med 
industrin eller utförs av två studenter tillsammans är de som oftast blir klara på utsatt tid. 
Det händer att examensarbetet drar ut på tiden, vilket dock inte påverkar bedömningen 
av examensarbetet. I princip gäller dock att om utförandetiden är så lång (>10 år) att 
frågeställningen blivit inaktuell så kan examensarbetet underkännas. 

47. LTH har inte kunnat mäta tidsåtgången för examensarbeten eftersom detta inte 
registreras vare sig på institution, utbildningsadministration eller i LADOK. Genom nya 
interna anmälningsrutiner och nya funktioner i LADOK blir detta möjligt fr. o. m. 2005. 

48. I december 2004 skickades en enkät till alla prefekter innehållande en förteckning över 
alla examensarbeten utförda 2000-2004. I svaren angav prefekterna för varje 
examensarbete om det hade varit utlandsförlagt (Utl), utförts i samarbete med företag 
(För) och/eller med annan organisation (Org). Med annan organisation avses 
myndigheter, kommuner, annat lärosäte etc. Vissa examensarbeten har fått dubbla 
markeringar, dvs de kan ha gjorts såväl utomlands som i samarbete med företag. 

Antal Andel (%) Examensarbetetsämnen 
under 2000-2004 Tot Utl För Org Tot Utl För Org 

Teknisk logistik 160 8 155 6 27 5 96,9 3,75 

Värme- och kraftteknik 94 15 69 17 15,9 16 73,4 18,1 

Maskinkonstruktion 86 12 80 3 14,5 14 93 3,49 

Förpackningslogistik 41 6 37 2 6,91 14,6 90,2 4,88 

Produktionsekonomi 38 3 35  6,41 7,89 92,1 0 

Technology management 33 1 33 1 5,56 3,03 100 3,03 

Mekanisk teknologi 31 1 30  5,23 3,23 96,8 0 

Hållfasthetslära 24 1 16 6 4,05 4,17 66,7 25 

Byggnadsmekanik 15  14 1 2,53 0 93,3 6,67 

Industriell elektroteknik 15  14  2,53 0 93,3 0 

Materialteknik 13  8 3 2,19 0 61,5 23,1 
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Maskinelement 12 1 11  2,02 8,33 91,7 0 

Robotteknik 9  6 2 1,52 0 66,7 22,2 

Reglerteknik 9  7  1,52 0 77,8 0 

Ergonomi- och aerosolteknik 4 1 3 1 0,67 25 75 25 

Datavetenskap 2  1  0,34 0 50 0 

Centrum för rehabteknik 1   1 0,17 0 0 100 

Indusridesign 1   1 0,17 0 0 100 

Elektrisk mätteknik 1  1  0,17 0 100 0 

Informationsteknologi 1  1  0,17 0 100 0 

Matematik 1    0,17 0 0 0 

Matematisk statistik 1    0,17 0 0 0 

Numerisk analys 1  1  0,17 0 100 0 

Totalt 593 49 522 44 100 8,26 88 7,42 

 
Resultaten från enkäten rörande examensarbeten utförda under perioden 2000 – 2004 
visar att i stort sett alla exmensarbeten har utförts externt. Summeras andelen 
examensarbeten som utförts i samarbete med företag och organisation med de 
utlandsförlagda examensarbetena överstiger summan 100%. Detta beror på att de flesta 
utlandsexjobb har utförts i samarbete med företag (har fått dubbla markeringar i 
enkäten). Antas att samtliga utlandsexjobb är gjorda i samarbete med företag är så många 
som 96% av samtliga examensarbeten utförda i samarbete med företag eller organisation. 

49. Internationella kontoret vid LTH driver och administrerar studentutbytet vid LTH. 
Studievägledare informerar om möjligheterna att studera utomlands vid de individuella 
samtalen i årskurs 1, och vidarebefordrar kontinuerligt information från Internationella 
kontoret. Studenterna motiverar i stor utsträckning sig själva i och med att de fångar upp 
signaler om att företag anser att utlandsvistelse är en merit vid anställning, men 
programmet kan bli mer aktiv med informationsinsatser gällande utbytesmöjligheter och 
tillvägagångssätt. Faktorer som hade ökat stimulansen att åka utomlands är att: 
 göra ansökningsprocessen enklare och snabbare, det är ganska tidsödande att 

åstadkomma en ansökan. 
 fler platser på /avtal med engelsktalande universitet. 
 möjlighet till kortare utbytesperioder på exempelvis en termin. 
 fler utländska studenter på M skapar större nyfikenhet på utlandsstudier. 

Under perioden 2000 – 2004 utexaminerades 605 civilingenjörer i Maskinteknik. Av 
dessa så innehöll 59 stycken utbytesstudier, fördelade på 16 olika länder enligt 
nedanstående tabell. Alltså hade 10% av de utexaminerade under perioden utlandsstudier 
med i sin examen, se nedanstående tabell. Av de 106 studenter som anmält studieavbrott 
uppger 8% att de skall bedriva studier utomlands ordnade på egen hand. 
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Antal 11 10 8 6 5 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 59 

 
UNM tillämpar inga speciella rutiner för att motivera studenter att ansöka om 
utlandsstudier. 
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50. Förutsättningar för att ta emot studenter från utlandet är avhängigt kursutbudet på 
engelska. Det finns för närvarande inga kurser i basblocket som ges på engelska, eftersom 
utbyte företrädelsevis sker i årskurs 3 och 4. Det är dessutom en LTH-policy att kurserna 
i basblocket skall ges på svenska. Det finns två kategorier kurser bland de som är 
tillgängliga för utbytesstudenter, de som ges på engelska och de som kan ges på engelska 
vid behov. För närvarande kan M-programmet erbjuda 110 kurser som ges eller kan ges 
på engelska vid behov. Vilken kategori en kurs som lämpar sig för utbytesstudenter faller 
inom, framgår av kursplanen. Det finns inga policybeslut eller mål instiftade av UNM 
gällande vilket språk en kurs skall ges på, utan förekomsten av kurser på främmande språk 
är en följd av initiativ från de enskilda institutionerna. 
Mottagande av inresande utbytesstudenter sker i tre steg, varav de två sker i regi av LU 
(International Office) och LTH (Internationella sekretariatet). På programnivå samlas 
utbytesstudenter som skall läsa kurser på M och informeras av utbildningsledare och 
utbildningsplanerare, visas runt i lokalerna och förses med datoridentitet och passerkort. 

51. ”Gröna bilen”, se www.gronabilen.se/omgronabilen.html  är ett nationellt 
samarbetsprogram kring utveckling av med miljöanpassade fordon, som innehåller ett 
utbildningspaket med deltagande från LTH, KTH och CTH. Studenterna deltar i 
undervisningsaktiviteter på samtliga lärosäten. Från LTH deltar både institutionen för 
Industriell elektroteknik och automation och institutionen för värme- och kraftteknik vid 
M-programmet, inom olika delar av detta utbildningspaket.  
På institutionen för Värme och kraftteknik finns sedan länge ett kontinuerligt utbyte av 
examensarbete med ABB i Schweiz. Det finns inga organiserade samarbeten initierade 
eller drivna av UNM, men det finns ett varierande internationellt utbyte inom 
institutionernas forskningsverksamhet som spiller över på grundutbildningen eftersom 
gästforskare också deltar i undervisning. 

52. Benchmarking genomförs på ett informativt sätt i den långsiktiga utvecklingen av 
programmet. Inom M-programmen i Sverige hålls en årlig M-konferens mellan 
företrädare för utbildningarna vid LTH, CTH, KTH, LUT och LTU. Konferensen 
flyttar mellan de olika orterna och hålls under två dagar där statistik, resultat, speciella 
projekt, etc., redovisas och diskuteras. Representanter för UNM genomför kontinuerligt 
studieresor för att jämföra M-programmet vid LTH med motsvarande internationella 
utbildningar. Under senare år har bl.a. följande lärosäten besökts: 
 Bologna: Besök i samband med M-konferens 2001. Samtidigt gjordes ett besök på 

Scool of Mechanical Engineering. 
 TU Delft, 2002: Besök i syftet att studera industridesign inför uppbyggnaden av 

teknisk design vid M-programmet. 
 Glasgow, Strathclyde, School oh Mechanical Engineering 2003: Besök i syftet att 

studera maskinteknik och pedagogiska metoder, bl.a. interaktiva föreläsningar och 
projektarbeten. 

 Madrid: Carlos III University 2003. Besök I syftet var att studera maskinteknik och 
föra  jämförande diskussioner över kurser och struktur. 

 TU Berlin 2003: Besök i syfte att studera Maskinteknikutbildningen. 
Vid programmet finns dessutom en stor andel utbytesstudenter. Programledningen är 
aktiv i att hålla kontakt med såväl inresande som utresande studenter vilket är en bra 
informell informationskälla över vårt programs status och funktion jämfört med andra. 

53. LTH använder det rapporterande kursutvärderingssystemet CEQ (Course Experience 
Questionnaire) för att utvärdera kurser på samtliga program, se beskrivning under fråga 
54. UNM följer kontinuerligt upp resultaten från CEQ och vidtar åtgärder, särskilt om 
det visat sig att det finns konflikter mellan kurser avseende examinationstillfällen och 
arbetsbelastning. 
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Många informella och spontana insatser görs av studiekontoret med utgångspunkt från 
studenternas synpunkter. Detta är möjligt eftersom studenter, studiekontor och lärare alla 
har sin hemvist i samma hus på området. 
Vid institutionerna sker kvalitetsarbete avseende utveckling av kurser genom att lärare 
kontinuerligt deltar i LTH:s kompetensutvecklingsprogram avseende både pedagogisk 
utbildning och ledarskapsutbildning. 

54. På LTH finns två typer av kursutvärderingar, operativ utvärdering och rapporterande 
utvärdering. Operativ utvärdering syftar till att förbättra undervisningen och lärandet 
under pågående kurs. Rapporterande utvärdering innefattar en efterhandsbedömning av 
kurser och genomförs veckorna efter kursens slut. Grundtanken med LTH:s metodik för 
kursutvärderingar är att kvalitetssäkra den utvärderande dialogen under och efter varje 
kurs. 
Såväl den operativa utvärderingen som den rapporterande utvärderingen skall bygga på 
information om studenternas upplevelser och åsikter. För den rapporterande 
utvärderingen används en enhetlig metodik och enkät, Course Experience Questionnaire 
(CEQ, www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/utvarderingar/) och ansvaret för 
genomförandet ligger på utbildningsnämnden. CEQ innehåller inte frågor om enskilda 
kursmoment utan fokuserar på övergripande faktorer som återkoppling, motivation, 
tydliga mål och krav, arbetsbelastning etc. Enkäten innehåller inga frågor om enskilda 
kursmoment vilket uppfattas som en svaghet av många lärare. För den operativa 
utvärderingen, som är institutionens ansvar, kan informationsutbytet ske på en mängd 
olika sätt.  
CEQ-processen genomförs för samtliga kurser, och svarsfrekvensen ligger generellt på 
knappt 70%. Enkätsvaren sammanställs centralt och ett kursutvärderingsmöte hålls med 
lärare, studenter och utbildningsledare. Dessa sammanfattar sedan var för sig sina åsikter 
och förslag om förändringar i en skriftlig slutrapport som skapas via webformulär. Denna 
skickas till samtliga kursdeltagare och läggs ut på LTH:s hemsida senast 5 veckor efter 
kursens slut. För mindre kurser finns ett förenklat förfarande men kraven på lärarna att 
skriftligt rapportera hur man reflekterar över sin undervisning är densamma för alla 
LTHs kurser. 
Frågorna är övergripande och anses av många lärare vara ett alltför trubbigt instrument 
för att mäta förhållandena i en specifik kurs. Det finns möjlighet för kursansvariga att 
bifoga en egen enkät till CEQ-formuläret och själv ställa samman svaren, men dessa 
initiativ har minskat efter införandet av CEQ. Den del av CEQ som anses särskilt 
värdefullt för kursutvecklingsarbetet är den diskussion som sker mellan student, lärare 
och utbildningsledare innan slutrapporten publiceras. Vid detta tillfälle finns möjlighet 
att diskutera fritextsvaren och då kan både positiv och negativ kritik som bör föras upp 
till UNM för uppföljning. På institutionsnivå hanteras kursutvärderingar vanligtvis av 
berörd lärare, men det förekommer att institutioner håller grundutbildningsdagar där alla 
deras kursutvärderingar gås igenom. 
Många lärare använder olika operativa utvärderingsmetoder i undervisningslokalen 
(exempelvis ”One minute paper” och ”Muddiest point”)  genom samtal med studenter  
och på chatt- eller diskussionssidor på institutionens hemsida, för att fånga upp och 
eventuellt införa förändringar under kursens gång. Regelbundna kursmöten under 
pågående kurs med studentrepresentanter är ytterligare exempel. 
På M-programmet arrangeras även läsperiodsmöten under pågående läsperiod (operativ 
utvärdering), där studenter och lärare från de kurser som är verksamma i samma årskurs 
och läsperiod samlas och diskuterar eventuella problem som uppstått både inom varje 
kurs och mellan kurser i samma läsperiod. 

55. Många institutioner har regelbundna institutionsmöten för sin kursverksamhet. En del 
institutioner har kursdatabaser med allt kursmaterial samlat. I obligatoriet finns 
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kompetensredundans i systemet, men i inriktningarna är flertalet lärare ensamma 
ansvariga för och känner till innehållet i sina kurser. 
Under omläggningsarbetet inför 2002 (se fråga 22) hade utbildningsledare, 
utbildningsplanerare och UNM:s ordförande täta kontakter med berörda institutioner för 
att tillvarata lärarnas synpunkter. I samma syfte arrangerade UNM lärarmöte för 
programmets lärare. Lärarnas synpunkter framkommer även vid CEQ-möten och 
läsperiodsmöten som leds av utbildningsledaren. 
M-programmet har sedan 2000 pedagogiska resurspersoner knutna till UNM. Dessa 
fungerar som kontaktpersoner vid pedagogiska frågeställningar, utför undersökningar och 
arrangerar lärarmöten med pedagogiskt innehåll för M-programmets lärare. 
Vid den pedagogiska inspirationskurs som årligen ges inom ramen för LTH:s 
pedagogiska projekt Genombrottet träffas lärare på hela LTH som är intresserade av 
pedagogiskt utvecklingsarbete och delar med sig av sina erfarenheter. Inom ramen för 
Genombrottet arrangeras även den årliga pedagogiska inspirationskonferensen, där de 
parallella sessionerna nästan uteslutande innehåller arbeten/utvecklingsprojekt utförda av 
lärare på LTH. 

56. UNM innehåller näringslivsrepresentanter vilka aktivt deltar i det kontinuerliga arbetet 
med att administrera och utveckla programmet. De institutioner som har mycket 
industrikontakter via sin forskningsverksamhet får spontana synpunkter vid informella 
möten. Adjungerade professorer och deltidslektorer har ena benet i högskolan och det 
andra i industrin, vilket ger ett naturligt industriperspektiv på utbildningen. 
Industridoktorander är en annan tjänstekategori med liknande funktion som ”brygga” 
mellan högskola och industri. Det finns exempel på kurser som tillkommit på initiativ 
från och delvis utvecklats av industridoktorander. Examensarbeten är en annan 
kontaktyta mellan industrin och LTH. Vissa institutioner har kontakt med sina 
utexaminerade civilingenjörer och kontaktar dem ett par år efter examina för att få deras 
syn på sin utbildning. En del institutioner driver projekt i grundutbildningen i samarbete 
med företag och kan på så vis fånga upp deras synpunkter. 

57. Inga utvärderingar har utförts, endast det utvecklingsarbete som beskrevs i fråga 52 har 
förekommit under åren 2000-2004. Den senaste uppföljningen/utvärderingen som 
gjordes av UNM genomfördes 1998 då civilingenjörer med 3 år gammal examen från M-
programmet ombads att svara på en enkät. Teknologenkäten och SCB-enkäten innehåller 
en viss programspecifik information även från utexaminerade civilingenjörer. 

58. Under senare år har en genomgripande översyn och omläggning av M-programmet 
genomförts, se punkt 22. Detta arbete har bl.a. resulterat i: 
 Större variation i examinationsformer i i obligatorier, och särskilt i Åk 1. 
 Tydligare integrering av kurser, och mer samarbete mellan kurser som går parallellt 

och har ämneskopplingar i obligatoriet. 
 Införande av 7 valfria poäng redan i Åk 2. 
 Fler inriktningar med tydligare ämnesfokus, och med valfrihet inom varje inriktning 

(undantaget Teknisk design). 
Genomförda insatser utvärderas kontinuerligt via kursutvärderingar och möten med 
lärare och representanter för studenter och förändringar genomförs där så krävs. 

59. Det pedagogiska utvecklingsarbetet bedrivs av naturliga skäl av en eller flera kursansvariga 
i varje kurs. Det finns metoder på olika nivåer i organisationen för att inspirera och driva 
detta utvecklingsarbete. En del aktiviteter på institutions-, program- och lärosätesnivå 
finns redan beskrivna i fråga 55, t.ex. pedagogiska resurspersoner. 
På institutioner arrangeras ibland pedagogiska seminarier, och i samband med 
programomläggningar och införandet av nya program görs periodvis stora 



 LTH, Maskinteknik 

198 

utvecklingsinsatser inom grundutbildningsverksamheten. Det sker också samverkan inom 
inriktningarna på programmet för att skapa röda trådar och samverkan mellan kurser 
inom en inriktning. 
På lärosätesnivå bedrivs det pedagogiska utvecklingsprojektet. Genombrottet 
(www.lth.se/genombrottet/), se fråga 11 i lärosätesdelen. Av de lärare på LTH som inom 
ramen för detta har förvärvat ETP-status (Excellent Teaching Practice) och är därmed 
medlemmar av den Pedagogiska Akademin, är ca 40% verksamma inom M-programmet.   
Vid Lunds universitet finns UCLU  vars huvuduppgift är att stödja den pedagogiska 
utvecklingen av undervisningen vid Lunds universitet, vilket bl.a. innefattar 
kompetensutveckling avseende IT som ett pedagogiskt verktyg. Här finns 
kursverksamhet, pedagogiska konsulter och UCLU arrangerar flera pedagogiska 
seminarier och lärarträffar per år. Via UCLU har alla lärare gratis tillgång till 
datorverktyget Luvit för att underlätta bl.a. informationsspridning och kommunikation 
via nätet. 

60.  
Totalt antal examina År 

 
HSTD/HSTK per 

kalenderår HPRK per kalenderår 
M K 

1996 716 554 102 15 
1997 715 615 104 16 
1998 702 617 91 16 
1999 675 662 97 11 
2000 671 601 101 24 
2001 651 570 110 15 
2002 651 575 87 27 
2003 644 570 104 22 
2004 723 628 97 18 

61. Antalet studieuppehåll uppgick under åren 2000-2003  till drygt 130 per år. Under 2004 
minskade antalet studieuppehåll med ca 15 %. Det finns ett samband mellan tidiga 
studieuppehåll (efter termin 1-3) och låg poängproduktion. Skälen som anges här är ofta 
privata skäl, ekonomiska skäl eller prova på annan utbildning. Vid studieuppehåll senare i 
utbildningen (efter termin 5-7) är de skäl som anförs oftast andra studier, utlandsstudier, 
resa och/eller arbeta. Under åren 2000-2004 har skälen till studieuppehållen fördelats 
enligt nedan:  
 Arbeta/resa: 28 % 
 Andra studier: 29 % 
 Utlandsstudier: 8 % 
 Militärtjänst/FN-tjänst/officersutbildning: 3 % 
 Privata skäl: 9 % 
 Övrigt: 23 % (t.ex. ta omtentor, inga studiemedel, studietrött) 

Antalet studieavbrott är det betydligt svårare att lämna tillförlitliga uppgifter om, men det 
rör sig uppskattningsvis om ca 20 studenter per år. Vissa studenter kommer till 
studiekontoret och meddelar att de ämnar avbryta sina studier vid programmet. Det finns 
också en skara studenter som slutar att vara aktiva och bara försvinner. 

62.  
År 1996 1997 1998 1999 2000 
Kön M K M K M K M K M K 
Nybörjare 139 31 128 26 123 38 130 33 137 28 
Antal som uppnått > 40 p 106 23 93 17 90 30 87 21 93 21 
Antal som uppnått > 80 p 80 20 55 14 69 24 71 14 62 14 
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Antal som uppnått > 110 p 44 8 27 9 35 14 38 6 27 4 
Antal som studerat utomlands 13 2 10 5 12 2 5 3 6 2 

 

 Antal som avlagt examen på 
programmet 

Antal som avlagt CI-examen vid 
lärosätet 

Termin efter 
antagning 10 12 14 10 12 14 

Kön M K M K M K M K M K M K 
1996 23 3 53 13 70 20 23 3 53 13 70 20 
1997 10 5 45 13 64 14 11 5 48 14 69 16 
1998 18 15 53 22   18 15 54 22   
1999 29 6     30 6     

 
Utbildningsnämnden är medveten om att starten av utbildningen är mycket viktig för 
motivationen att stanna kvar på och fullfölja utbildningen. UNM har därför särskilt 
arbetat med att införa stödundervisning i matematik samt att skapa en jämn 
arbetsbelastning i Åk 1 bl.a. genom att införa planeringsmöten för varje läsperiod med 
lärarna samt öka variationen i examinationsformer. 
Siffrorna i tabellen är svåranalyserade. Enligt fråga 49 så har 605 civilingenjörer i 
Maskinteknik utexaminerats de sista fem åren, dvs. 121 examina/år. Den verkliga 
antagningen, vilken innehåller ett visst överintag för att kompensera för tidiga avhopp, för 
denna period är i medeltal 180 studenter per år, vilket innebär en genomströmning på 
67%. Den nominella antagningen under samma period var i medeltal 152 studenter 
vilket innebär en genomströmning på 80%. 

63. Genom att kontakten med studiekontoret etablerats redan under den första terminen vet 
studenten var han/hon skall vända sig om det uppstår svårigheter med studierna och det 
gör många i hög grad på eget initiativ redan under våren i årskurs 1 och följs upp i 
samband med terminsstarten i årskurs 2. Programmet har ett förkunskapskrav på att 
studenten ska vara godkänd på ¾ av matematikkurserna i åk 1 för att få påbörja studier i 
årskurs 2. Informationen om detta krav sprids till de nyantagna både av 
programledningen och faddrarna redan under vecka 0. Detta har till följd att många av 
dem som efter första läsperioden på våren inte uppfyller kravet uppsöker studievägledaren 
eller utbildningsplaneraren för att diskutera upplägget på sina fortsatta studier. För dem 
som inte har en etablerad kontakt med studiekontoret har programmet en uppsökande 
verksamhet från och med våren i årskurs 2 och senare baserat på studieresultat. De 
studenter som inte tagit tillräckligt med poäng och därför kan komma att få problem 
med att få fortsatta studiemedel erbjuds ett samtal för att diskutera hur de fortsatta 
studierna kan läggas upp. 
Innan inriktningar påbörjas på våren i årskurs 3 sker nästa uppföljning av studenterna. 
För att få påbörja vald inriktning skall studenten vara godkänd på obligatoriska kurser i 
åk 1-3 om minst 80 poäng. Uppfylls inte kravet inrättas en individuell studieplan. 

64. Vid Maskinteknikprogrammet genomfördes 1999 en enkätundersökning som vände sig 
till de som tagit ut examen under 96-01-01--98-12-31. Avsikten var att få en uppfattning 
om utbildningens relevans för arbetslivet samt om de utexaminerade erhållit relevanta 
arbeten. 
Vid omläggningen av programmet har hänsyn tagits till resultaten av enkäten, vad gäller 
större valfrihet inom inriktningarna samt ett upplägg på det obligatoriska blocket där 
kurser samverkar så att studenten på ett tydligare sätt än tidigare skall uppleva den röda 
tråden i utbildningen. Nästa enkätundersökning är planerad att genomföras under 2005. 



 LTH, Maskinteknik 

200 

Programmet arbetar vidare på att tillgodose önskemålen om bättre kommunikations-
förmåga i tal och skrift och projektledning i tillräckligt hög utsträckning men arbetet med 
att tillgodose dessa önskemål pågår kontinuerligt. 
Programmet bedriver ingen systematisk uppföljning av de utexaminerades sysselsättning. 
Studiekontoret har dock flera informella kontakter med studenter som tagit examen. 

65. I samband med att programomläggningsarbetet startade, i slutet av 1990-talet, gjordes 
enkätundersökningar av utexaminerade och intervjuer med industrirepresentanter. 
Avsikterna var att kartlägga nyblivna civilingenjörers syn på sin utbildning avseende 
kvalitet och innehåll samt att undersöka framtida kriterier för maskinteknisk utbildning. I 
och med att programomläggningen nyligen implementerats, har UNM avvaktat med att 
genomföra fler undersökningar tills studenter som genomgått de nya inriktningarna 
befinner sig på arbetsmarknaden. Under hösten 2004 genomförde SCB en undersökning 
som inkluderade färdiga civilingenjörer. Resultaten från denna har överlag varit positiva. 
M-programmet får generellt bra betyg och det finns inga speciella kurser eller moment 
som omedelbart behöver åtgärdas. Inslag av juridik, arbetsrätt, projektledning, etc., är 
exempel på områden som efterfrågas av studenter på programmet. Vid diskussioner med 
industrin i samband med programomläggningsarbetet, har deras representanter inte 
lämnat några entydiga besked avseende programmets inriktning eller kvalitet. 

66. Det finns inga lokala mål på programmet annat än de som gäller för lärosätet. Indirekt 
finns det däremot en strävan inom UNM att maskinteknikprogrammet ska uppnå sin del 
av lärosätets mål. Det finns på LTH en målsättning att uppnå 75% examination. Detta 
ska uppnås med bibehållen eller höjd kvalitet. Det finns dock ingen klar definition av vad 
detta kvantitativa mått innebär. 

67. Av de särskilda mål som specificerats för M-programmet (se svaret på fråga 22) så säkras 
en stor del av dessa som handlar om grundläggande och fördjupade teknikkunskaper via 
examinationen på kursnivå. Kurssammansättningen i basblocket och inriktningarnas 
upplägg borgar för att både bredd och djup i utbildningen erhålles. Examensarbetet 
fungerar som en typ av ”slutexamination” och dess godkännande innebär att man nått en 
enligt målen angiven nivå avseende ingenjörsmässighet dvs. förmåga att sätta sig in i och 
lösa problem inom ett för studenten nytt teknikområde. Examensarbetet innebär att 
befintliga kunskaper  och färdigheter skall kombineras och kompletteras med nya i syfte 
att lösa en ofta innovativ problemställning.  
Utbildningsmål avseende anpassning till samhällets mål rörande resurshushållning, 
ekonomi och miljö samt personliga mål som attitydutveckling, samarbetsförmåga och 
kommunikationsförmåga examineras ej separat, utan vävs in i de kursmoment där de är 
lämpliga att ta upp och där de passar in i sammanhanget. 
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Industriell Ekonomi (I) 

Arbetet med självvärderingen av programdelarna på LTH startade i början av november 
med gemensam introduktion i arbetsgruppen på LTH. På ett tidigt skede informerades 
Utbildningsnämnden för I-programmet (UNI) om arbetets innehåll och organisation.  
Samtidigt formerades en arbetsgrupp bestående av programfunktionärer samt lärare och 
studenter på programmet, se nedanstående tabell. 

Carin Andersson LTH: s arbetsgrupp (M, I) Universitetslektor Produktionsteknik 
Sven Axsäter Lärarrepresentant Professor Produktionsekonomi 
Dalia Benyamin Utbildningsplanerare  
Marlene Berglund Studierådsordförande  
Emily Eliasson Studievägledare  
Jan Holst Utbildningsnämndsordförande Professor Matematisk statistik 
Erik Karlman Studentrepresentant  
Jan Eric Larsson Utbildningsledare  
Andreas Norrman  Lärarrepresentant Docent Teknisk logistik 
Britt-Marie Rhodes Utbildningsplanerare  

Arbetsgruppen har haft ett flertal möten under perioden 041202 – 050228 i syfte att 
arbeta både med frågeställningarna i faktadelen samt värderingen av programmet med 
utgångspunkt från de 12 principer som ingår i den samlade värderingen. Studierådet på I 
har arbetat med vissa frågeställningar och studentrepresentanterna har aktivt deltagit i 
samtliga arbetsgruppsmöten. Under arbetet med de 12 principerna har programmets 
samtliga lärare inbjudits till workshop vid två tillfällen. Under detta arbete har även Johan 
Lindgren från Alfa Laval Lund AB deltagit. Faktarapporten har i slutskedet av arbetet 
distribuerats till flertalet prefekter, vars institutioner är delaktiga i 
utbildningsverksamheten på I-programmet, med en uppmaning att inkomma med 
synpunkter. De diskussioner som ägt rum under självvärderingsarbetet och de synpunkter 
som framkommit, från alla som varit inblandade i processen, är värdefulla för den 
framtida utvecklingen av I-programmet. 
Frågor rörande lärare (fråga 26-28) och studier utanför högskolan (fråga 39) har besvarats 
med utgångspunkt från en webbaserad enkät utskickad till samtliga kursansvariga lärare på 
varje program på LTH. En sammanställning av enkäten för samtliga kurser finns på 
länken www.ceq.lth.se/hsvutv/resultat_HT.php En examensarbetsenkät har inom ramen 
för självvärderingsarbetet distribuerats till prefekterna för inventering av examensarbeten 
utförda 2000-2004, denna finns sammanställd på länken 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/ ExjobbLTH.pdf.. Den 
undersökning som gjordes 2004 av utvärderingsenheten vid Lunds Universitet benämnd 
Teknologenkäten, ligger till grund för en del synpunkter. Resultatet av Teknologenkäten 
finns på länken www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/ 
AmnesProgUtv/RappTeknologundersokn.pdf. 

22. Civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi vid LTH skall vara en bred utbildning 
som fokuserar på samspelet och kontaktytan mellan teknik och ekonomi ur ett 
industriellt perspektiv. Utbildningen skall förbereda den färdiga civilingenjören att verka 
både i en internationell miljö och i en ledarskapsroll. Ett särskilt mål vid utformning och 
utveckling av programmet är att ge studenten en bred bas både inom det tekniska och det 
ekonomiska området. Avslutningen av programmet skall dock förse studenten med 
djupkunskaper inom valda teknik- och ekonomiinriktningar som motsvarar de som 
andra civilingenjörsprogram (exempelvis M, E och F) erbjuder. En I-ingenjör skall 
karaktäriseras av sin generalistkompetens samt förmåga att initiera och leda industriella 
utvecklingsprojekt med syfte att optimera ekonomi, resurser och miljö. Vidare betonas att 
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en färdig civilingenjör skall kunna verka i en internationell miljö och fungera i en 
ledarskapsroll. 
När utbildningen utformades 1998 togs framför allt hänsyn till befintlig kompetens på 
LTH, men också till kompetensprofilen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.  I 
basblocket finns kurser som ger erforderliga grundvetenskaper med förhållandevis stort 
inslag av matematik och en introduktion till både ekonomi och teknik. Målet att skapa 
ett djup i utbildningen tillgodoses via tre teknikinriktningar och tre ekonomiinriktningar 
som vardera innehåller inriktningsobligatoriska fördjupningskurser både utvecklade 
speciellt för I-programmet och som läses tillsammans med andra civilingenjörsprogram. 
Teknikinriktningen mot Matematisk modellering är unik för Lund och skapar 
förutsättningar för kvantitativt orienterade fördjupningskurser inom t ex Finansiering och 
risk, som är en av de tre ekonomiinriktningarna. Programmet stimulerar till att delar av 
studierna kan förläggas utomlands, genom att informera om möjligheter till 
utlandsvistelse och genom att vara generös med tillgodoräknanden av utländska kurser i 
civilingenjörsexamen. 
Hela utbildningsplanen, inkluderat både övergripande och programspecifika mål för I-
programmet, finns på länken www.lth.se/for_student/Arkiv/hbk05/i_up05.pdf  

23. Utbildningsplanen för I-programmet innehåller ett obligatoriskt block omfattande 97 
poäng förlagt i början av utbildningen. Därefter väljer studenten ett av tre tekniska och 
ett av tre ekonomiska kursblock. Inom vart och ett av de sex kursblocken är ca 15 poäng 
obligatoriska och ca 11 poäng valfria. Det återstår sedan ca 10 valfria poäng innan 
examensarbetets 20 poäng tillsammans ger slutsumman 180 poäng för hela utbildningen. 
Nedanstående tabell visar hur kursutbudet inom respektive block fördelar sig mellan 
grundläggande vetenskaper (GV), tekniska ingenjörsvetenskaper (TIV) samt övriga 
vetenskaper (ÖV). Tabellen är framtagen genom att summera kursernas poäng inom 
respektive vetenskapskategori. 

 Antal poäng 
Utbildningsfas GV TIV ÖV Totalt  
Obligatoriska blocket  45 23 32 100 
Teknikkurser  63 171 10 244 
Ekonomikurser 11 - 108 119 
Valfria blocket  - 8 76 84 
Hela programmet 119 202 226 547 

En summering av tabellvärdena ger att fördelningen mellan de olika vetenskaperna 
GV/TIV/ÖV för I-programmet blir 22/37/41 %. Det är i vissa fall svårt att avgöra till 
vilken kategori vissa kurser hör. Om man bedömer att vissa kurser som ges t.ex. av 
matematisk statistik (grundvetenskaper) är tillämpade inom programspecifikt område så 
blir fördelningen istället 20/40/40 %. Generellt har kurser som ges inom områdena 
produktionsekonomi och logistik sorterats i kategorin övriga vetenskaper. 
Vid en analys av vilka poäng som ingår en genomsnittlig civilingenjörsexamen i 
industriell ekonomi blir fördelningen mellan vetenskapskategorierna 32/40/28 %. 

24. Det finns totalt 122 kurser på I-programmet varav 23 är obligatoriska, 45 är 
teknikkurser, 27 är ekonomikurser och 18 är övriga valfria kurser. Det obligatoriska 
basblocket omfattar 100 poäng innehållande teoretiska, tekniska och ekonomiska 
baskurser. Därefter väljes en av tre teknikinriktningar samt en av tre 
ekonomiinriktningar, se nedanstående tabell: 

Industriell systemteknik 
Matematisk modellering Teknikinriktningar: 
Produktion och produktutveckling 
Marknads- och företagsutveckling Ekonomiinriktningar: 
Finansiering och risk 
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Produktionsekonomi och logistik 

Varje inriktning innehåller både inriktningsobligatoriska och valfria kurser, antalet poäng 
framgår av figur 1. Till sist väljs cirka 10 poäng helt valfritt. Man kan välja samtliga 10 
poäng från hela Lunds universitets kursutbud. Denna struktur medger en stor valfrihet 
och möjlighet att forma en egen profil, samtidigt som både bredd och djup ändå 
garanteras. 

Figur 1: Fördelning av kurser över I-programmets 5 årskurser. 
Utbildningsnämnden har varit generös vad gäller ansökningar där egna inriktningar 
föreslås, särskilt sådana som baseras på kurskedjor i utlandet. Det enda viktiga kravet är 
att en sådan inriktning skall passa i en kombinerad teknik- och ekonomiutbildning samt 
leda till ett erforderligt akademiskt djup inom båda dessa discipliner. Ytterligare alternativ 
till fördjupning den programgemensamma avslutningen Technology Management. 

25.  Utbildningsnämnden, med representanter för såväl lärare och studenter som avnämare, 
svarar för att programmet blir sammanhållet och väl koordinerat. Studenterna har haft ett 
stort inflytande på den löpande utvecklingen av programmet. Programmet, som startades 
1998 och alltså är relativt färskt, är fortsatt under utveckling och kontinuerliga 
förändringar i programmet baseras bl. a. på relativt täta utvärderingar av både enskilda 
kursers kvalitet och hur väl olika kurser är integrerade med varandra. Vi har också under 
de 5 år som programmet funnits haft två programutvecklingskonferenser med deltagande 
av lärare, studenter och industrirepresentanter.  
I jämförelse med de flesta andra civilingenjörsprogrammen vid LTH har I-programmet 
en större andel kurser i matematik. Teknikinriktningarna, med inriktning mot 
Matematisk modellering, Industriell systemteknik och Produktion och 
produktutveckling, med inriktningsobligatoriska fördjupningskurser garanterar kvalitet i 
denna del av ingenjörsutbildningen. Genom val av fördjupningskurser inom sin 
teknikinriktning, kan I-studenten nå lika djupt i sitt kunnande inom ett begränsat 
teknikområde som studenterna på program som är specialiserade mot motsvarande 
teknikinriktning, han/hon läser då också samma kurser. Kursutbudet på I-programmet 
har också ett stort inslag av kurser i ekonomi och management, ofta med en inriktning 
mot tekniskt färgade problemställningar, exempelvis teknologistrategier eller 
riskhantering. Programmet strävar efter att i dessa kurser integrera programmets inslag av 
matematik, teknik och ekonomi. Exempelvis driver flera institutioner gemensamma 
kurser som t. ex. kursen Teknologistrategier, som är ett samarbete mellan institutionen 
för teknisk ekonomi och logistik och institutionen för designvetenskaper eller kursen 
Prissättning av derivattillgångar som är ett samarbete mellan Nationalekonomiska 
institutionen vid Ekonomihögskolan och institutionen Matematikcentrum. 
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26. Underlag har hämtats en webbaserad enkät, se Inledning. Härifrån används data för 
programspecifika kurser som ges under HT2004, med svarsfrekvens 88% för 
programspecifika kurser på I. Informationen är helt oviktad. Vare sig kursernas 
omfattning i poäng, undervisningstid, kontakttid för olika lärarkategorier etc. har vägts in 
i informationen. Lärare definieras som all personal som en student möter i en kurs vilket 
alltså även innefattar doktorander, studentövningsledare och laborationshandledare. De 
obligatoriska kurserna omfattar inte grundläggande matematik, fysik, och 
programmering. De valfria kurserna innehåller inte hämtade från Lunds universitets 
kursutbud. 

Genomsnittligt värde 
per kurs 

Antal 
disputerade 
lärare på I 

Antal icke-
disputerade 
lärare på I 

Andel 
disputerade 
lärare på I 

Andel 
disputerade 

lärare på LTH 
Obligatoriska kurser 2,2 st 4,9 st 31 % 43 % 
Valfria kurser 1,7 st 1,8 st 49 % 51 % 
Totalt 1,8 st 2,5 st 42 % 47 % 

De kursansvariga lärarna är disputerade i majoriteten av programmets kurser. De 
lärare som är icke-disputerade är främst doktorander men även studenter som är 
engagerade som övningsledare och/eller laborationshandledare. 

27. Av det totala antal lärare som en student möter i en kurs (data är hämtade från 
webenkäten, se Inledning) visar nedanstående tabell hur många av dessa som aktivt 
bedriver egen forskning. Antalet forskande lärare är större än antalet disputerade lärare 
eftersom doktorander som undervisar faller inom den förra kategorin. 

Genomsnittligt värde 
per kurs 

Antal aktivt 
forskande 
lärare på I 

Totalt antal 
lärare per 
kurs på I 

Andel aktivt 
forskande 
lärare på I 

Andel aktivt 
forskande lärare på 

LTH 
Obligatoriska kurser 4,1 7,1 58 % 68 % 
Valfria kurser 2,6 3,5 74 % 78 % 
Totalt 3 4,3 70 % 75 % 

28. Data redovisas för HT2004 och är hämtade från webenkäten, se Inledning. Frågan som 
ställdes i enkäten: ”Förekommer det gästlärare från näringslivet i kursen?” och ger alltså 
ingen information om i vilken omfattning detta förkommer i varje kurs. 

 Andel kurser med gäst-lärare 
från näringslivet 

Obligatoriska kurser 21 % 
Valfria kurser 36 % 
Totalt 33 % 

29. Andelen kvinnor på I-programmet är i genomsnitt 34 % fördelat över årskurserna enligt: 
  Årskurs 1   Årskurs 2  Årskurs 3   Årskurs 4   Årskurs 5   Ht 2004 
  K   M   K   M   K   M   K   M   K   M 

Antal studenter 33 60 28 65 54 86 21 45 2 11 

30. Antagning till senare del av program handläggs gemensamt vid LTH efter yttrande från 
berörd utbildningsnämnd. Det viktigaste villkoret för antagning till senare del av program 
är att studentens meriter tveklöst räcker för antagning i första årskursen eller att studenten 
har kompenserande studiemeriter från högskola. För dem som gått 
högskoleingenjörsutbildningar innebär detta normalt avlagd högskoleingenjörs-examen. 
Dessutom krävs att studenten inte behöver följa kurser i årskurs 1 i någon större 
omfattning. En individuell studieplan formuleras för de studenter som antas. Det är 
ovanligt, men det förekommer, att sökande inte kan antas på grund av platsbrist. 
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Vid I-programmet råder en speciell situation på grund av högt söktryck och höga 
intagningspoäng. Ett särskilt kriterium för I-programmet är därför att för att kunna antas 
till årskurs 2 ska den studerande på sitt moderprogram ha klarat minst 35 poäng ur 
årskurs 1, däribland samtliga matematikkurser. Undantag kan göras om de felande 
poängerna utgörs av en enda kurs (ej matematikkurs). 

31. M-huset är hemvist för studenter både från M-programmet och I-programmet. 
Programmens storlek gör att ca 20% av LTHs studenter har sin hemvist i M-huset. Detta 
gör att tillgången på studentutrymmen i M-huset inte är tillfredsställande. 
Teknologenkäten visar att studenterna är ganska nöjda med laborationslokalernas och 
verkstädernas ändamålsenlighet, medan de är ganska nöjda med undervisningssalar och 
bullernivå. Studenterna är enligt Teknologenkäten direkt missnöjda med ventilationen i 
lokalerna och tillgången på läsplatser och grupprum. Samtal med studenterna visar att 
tillgången på datorer inte är tillräcklig och att arbetsmiljön i datorsalarna avseende klimat 
och buller inte är tillfredsställande. Det finns platser att sitta och arbeta på i huset, men 
det är trångt och ont om avskilda och tysta utrymmen. Tillgången på laborationslokaler 
är tillgodosett då all undervisningskopplad laborationsverksamhet sker i institutionernas 
forskningslaboratorier, eller ute på företag. 
I M-huset startade en ventilationsombyggnad och underhållsåtgärder i övrigt under 2004. 
Projektet fortsätter med etapp 2 under 2005. Hittills har byggåtgärderna enbart omfattat 
kontorslokaler, men fr.o.m. etapp 3 berörs också utbildningslokaler. Verksamheten i M-
huset har beslutat avstå från tillgång till kyla, eftersom institutionerna prioriterar att hålla 
hyreskostnaderna nere. Planering pågår också inför en stor verksamhetsanpassning i 
byggnaden. I M-huset finns tre hörsalar i gott skick, nio seminarierum och sex utrymmen 
avsedda som läsrum. Det finns två större datasalar och en mindre utrustade med datorer i 
en omfattning så att det i realiteten går ca 10 studenter på varje tillgänglig dator i huset. 

32.  Introduktion av de nyantagna studenterna sker genom aktiviteter som anordnas av 
teknologkåren, programmet och I-sektionen. Den första kontakten med programmet 
består i att alla studenter som antagits får brev som informerar om bostadssituationen, om 
studiesociala frågor, om Lund (inklusive kartor), om introduktionsveckan, om 
kontaktpersoner, etc, I samma brev finns också ett häfte med repetitionsuppgifter i 
matematik, som ger de blivande I-studenterna möjlighet att fräscha upp sina 
matematikkunskaper. Tyngdpunkten i introduktionen av de nya studenterna ligger 
under veckan före terminsstart. Då ordnar programmet:  
 en propedeutisk kurs i matematik , 
 obligatoriska studiebesök på lokala företag, 
 obligatoriskt tvådagarsinternat med föredrag av utbildningsnämnden och 

sektionsstyrelsen i syfte att ge studenterna ökad kännedom om programmet och 
kamraterna. Till det internatet bjuder programmet också in industrirepresentanter, 
företrädesvis I-civilingenjörer, för att ge de nya studenterna en känsla för en I-
civilingenjörs framtid. Internatet sker i samarbete med sektionsstyrelsen 

Kåren och sektionen ansvarar under de första tre veckorna för aktiviteter som arrangeras 
för att studenterna ska lära känna varandra. Här ges även tillfälle att träffa studenter från 
högre årskurser. Under de första veckorna ordnar också programmet föreläsningar och 
seminarier om bland annat studieteknik och generella studievillkor.  
Under utbildningens gång sammankallas berörda studenter till årskursspecifika 
informationsmöten för att få kännedom om de kurser som ges. Detta blir speciellt 
aktuellt i samband med de inriktningsval av teknik- och ekonomifördjupning. Syftet med 
dessa möten är främst att informera om det kursutbud som finns att tillgå. 
Under hela studietiden, arbetar studievägledningen för att hjälpa studenterna att komma 
in i programmet, och så småningom för att hitta en individuell utbildningsinriktning för 
var och en av programmets studenter.  
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33. Brister i studenternas förkunskaper är mest förekommande i ämnet matematik. För att 
hantera detta vidtas en del åtgärder som att skicka ut ett repetitionshäfte i matematik 
tillsammans med antagningsbeskedet. Vid ankomsten till högskolan ges under 
introduktionsveckan en propedeutisk kurs i matematik. Under den första 
matematikkursen ges även möjlighet att delta i ett diagnostiskt test för kontrollera 
statusen på förvärvade kunskaper och färdigheter. Under första matematikkursen bedrivs 
även SI-verksamhet (Supplement Instruction), med 2-3 träffar per vecka med SI-ledare 
för att arbeta extra med det som uppfattas som svårt. Enligt studier har det visat sig att 
om man klarar den grundläggande matematiken är prognosen mycket god att man även 
klarar resten av utbildningen, vilket gör det viktigt med stöd vid matematikstudierna. 
Övriga grund- och introduktionskurser är ju delvis till för att homogenisera studenternas 
kunskaper inför fördjupningar i utbildningen. Bristande förkunskaper under senare delar 
av utbildningen går att förebygga via tydliga förkunskapskrav för att få läsa 
fortsättningskurser. Studenten får helt enkelt inte påbörja en fortsättningskurs utan att 
först vara godkänd på erforderliga grundkurser. 
I vissa fall hanteras bristande förkunskaper med att läraren i kursstarten ägnar tid åt 
repetition. Enligt studenterna på I-programmet förkommer denna verksamhet i för stor 
utsträckning, man upplever att tempot dras ner av att lärarna förutsätter att de inte har 
tillräckliga förkunskaper. Alltså verkar problemet, särskilt i slutet av utbildningen, vara 
det omvända för I-programmet. 

34. I tabellen nedan redovisas den i LTH:s Läro- och timplan redovisade schemalagda 
undervisningstiden uttryckt i enheter om 45 minuter de första 4 terminerna. I 
diagrammet jämförs denna schemalagda tid med den i Läro- och timplanen angivna 
självstudietiden (S). 

En summering av schemalagd tid och erforderlig självstudietid ger att studenten bör lägga 
totalt 47 timmar i veckan på sina studier under läsperioden (inklusive den ordinarie 
tentamensveckan).  

35. Data i nedanstående tabell är hämtade från undersökningen gjord via Teknologenkäten 
2004. Tabellen visar att hur I-studenten fördelar sin studietid i relation till den 
genomsnittliga LTH-studenten. Den visar även hur självstudietiden varierar över 
utbildningstiden. I tabellen anges självstudietiden i antalet timmar per vecka. 

 Schemabunden tid Självstudietid Total studietid 
Industriell ekonomi, genomsnitt 22,2 16,6 38,8 
LTH, genomsnitt 21,2 18,5 39,7 
LTH, åk 2 25,8 15,6 41,4 
LTH, åk 3 24,4 15,7 40,1 
LTH, åk 4 20,5 19 39,5 
LTH, åk 5 14,2 23,5 37,8 

I resultaten från undersökningen gjord via Teknologenkäten 2004 ser man att en I-
student lägger i genomsnitt ca 39 timmar i veckan på studier och av dessa är ca 17 
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timmar självstudier. Den självstudietid som kursansvariga anser att man behöver lägga ner 
för att tillgodogöra sig erforderliga kunskaper och färdigheter i kurserna är i genomsnitt 
27 timmar per vecka enligt läro- och timplanen. Det finns alltså en differens på 10 
timmar mellan nedlagd studietid och erforderlig studietid om man jämför resultatet från 
studentundersökningen med läro- och timplanen.  

36. I slutet av utbildningen är förekomsten av projektkurser betydligt större än i inledningen. 
Både projektarbeten och renodlade projektkursers upplägg bygger på att studenten i 
grupp eller självständigt arbetar med en bredare frågeställning som kräver en aktiv 
faktainsamling och beaktande av fakta för att lösa projektuppgiften, en lösning som oftast 
skall presenteras både skriftligt och muntligt. Vid en inventering av de 
examinationsformer som förekommer under termin 5 – 8 så finns ca 10 % renodlade 
projektkurser och i ca 30 % av kurserna finna betygsgrundande projekt eller projekt som 
obligatorium. Det är troligt att projektarbeten förekommer i större utsträckning av vad 
som anges i läro- och timplanen. Andra undervisningsformer som t.ex. företagsspel 
används för att på ett konkret sätt visa kopplingen mellan olika ämnesområden och för 
att integrera ämneskunskaper och ämnesfärdigheter. På var och en av utbildningens 
tekniska inriktningar ges också en inriktningsspecifik projektkurs, som syftar till att 
integrera också arbetet med att bygga upp och arbeta i en projektarbetsorganisation för att 
nå från en ospecificerad problemställning till rapportering.   

37. Det finns olika metoder och kursmoment med vilka man kan stimulera kritiskt och 
självständigt tänkande. Exempel på detta finns i ett antal case-kurser, i projektkurser samt 
i examensarbetet. I flera kurser ingår laborationer och inlämningsuppgifter där studenten 
med viss vägledning självständigt ska undersöka och lösa en given uppgift för att sedan 
presentera resultatet, skriftligt och/eller muntligt. Studenterna stimuleras dessutom att 
tänka kritiskt i undervisningsmoment som rollspel och kamratgranskning av skriftliga 
rapporter. I alla teknikinriktningar ingår dessutom en stor projektkurs, vars syfte är att ge 
en grupp studenter möjlighet att självständigt formulera, lösa, presentera och reflektera 
över en given ospecifik frågeställning. 
När undervisningen bedrivs av forskande lärare (andel i fråga 27), präglar detta 
undervisningens innehåll, framför allt i fördjupningskurser under senare delen av 
utbildningen och i examensarbetet. Generellt gäller att samtliga dessa inslag förekommer i 
liten utsträckning i utbildningens början för att sedan användas i ökande utsträckning i 
slutet av utbildningen. Då finns kurser som innehåller inslag av mera djupgående analys 
och kritisk opposition, bland annat inom de inriktningar som handlar om ekonomi och 
management. Alla studenter opponerar på någon annan students examensarbete, vilket 
blir en avslutande möjlighet att träna kritiskt tänkande. 

38. De kommunikativa inslag som förekommer i utbildningen är skriftliga och muntliga, där 
de muntliga kommunikativa inslagen kan vara av presentationskaraktär eller 
argumentationskaraktär. Skriftlig kommunikation i form av rapportskrivning är den 
vanligast förekommande av dessa tre, muntligt presentation förekommer mer frekvent i 
senare delar av utbildningen i kursmoment som projekt- och caseredovisningar. Muntlig 
argumentation är den kommunikativa förmåga som tränas minst, det finns enstaka 
exempel på förekomsten av detta. Examensarbetet involverar samtliga kommunikativa 
inslag, skriftlig och muntlig redovisning samt opposition (muntligt) på ett annat exjobb. 

39. Statistik till denna fråga är hämtat från webenkäten (se Inledning och fråga 26). Data 
redovisas för HT2004 med svarsfrekvens på ca 90%. Data i tabellen är baserade på 
antalet kurser med efterfrågad omvärldskontakt. 

 Gästlärare från 
näringslivet 

Projekt i samarbete 
med företag 

Studiebesök 
utanför LU 

Obligatorium 21 % 7 % 0 % 
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Valfria kurser 36 % 32 % 11 % 
Totalt 33 % 26 % 9 % 

Beaktas data från enkäten som även innefattar VT2004 är förekomsten av gästlärare och 
projekt i samarbete med företag större under denna period. Mer än hälften av de som 
svarat på enkäten för vårterminen anger att gästlärare förekommer i deras kurser, och 
drygt 1/3 har angivit att det förekommer projekt i samarbete med företag.   
Studenten har även kontakt med företag via examensarbete, drygt 90 % av alla 
examensarbeten på I-programmet utförs i samarbete med företag eller organisation. 
Studenterna själva arrangerar kontinuerligt återkommande företagskvällar på programmet 
och årligen återkommande gemensamma arbetsmarknadsdagar, dit ca 100 företag och 
organisationer kommer för att presentera sig. Utbildningsnämndens näringslivsutskott 
arbetar för närvarande med ett mentorsprogram som ännu inte är implementerat.  
Teknologenkäten visar att drygt 90 % av I-studenterna anser att det förekommer för lite 
studiebesök och knappt 50 % anser att det förekommer för lite gästlärare under 
utbildningen. 

40. Denna information finns dokumenterad i kursplanen och fördelningen av 
examinationsformer under första och andra halvan av utbildningen visas i nedanstående 
tabell. Alla valfria kurser finns med i skattningen av andra halvan av utbildningen. Tenta 
& projekt innebär att slutbetyget är en kombination av betygen på projektarbete och 
tentamina (exempelvis 50/50 % eller 40/60 %). Plustenta innebär att studenten 
genomför obligatoriska moment under kursens gång som innebör att man blir godkänd 
med betyget 3. En frivillig tentamen kan ge högre betyg. Tenta och Duggor avser 
skriftliga prov. 
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Termin 1 - 4 75 %* 5 % 10 % 5 % 5 % - - - 
Termin 5 - 8 56 %** 2 % 18 % 11 % 2 % 2 % 8 % 2 % 

*I drygt 70 % av kurserna som avslutas med tentamen ingår obligatorier i form av laborationer, 
datorlaborationer eller inlämningsuppgifter. 
**I 65 % av kurserna som avslutas med tentamen ingår obligatorier i form av laborationer, 
datorlaborationer eller inlämningsuppgifter. 

41. De betygssteg som används är TH och UG. För TH är betygsstegen underkänd, betyg 3, 
4 eller 5. Betygsstegen för UG är underkänd eller godkänd. Det senare används för 
examensarbete och i undantagsfall i kurser i vilka det finns svårigheter att formulera 
betygskriterier, exempelvis då man använder obligatorisk undervisning. 

42. Utbildningsmålen för civilingenjörsutbildningarna och I-programmet är ganska generella 
och har en helhetssyn på vad utbildningen skall åstadkomma. Utbildningen skall hålla 
hög kvalitet och kombinera matematik, teknik och ekonomi på ett sammanhållet sätt. 
Inom I-programmet mäts dessa mål genom examination som innehåller praktisk 
problemlösning och är holistisk till sin natur. Den examinationsform som bäst mäter 
ingenjörsmässighet är examensarbetet, där både ingående moment (se fråga 44) och 
problemtypen ställer krav på innovativt arbetssätt och involverar varierande kunskaper 
och färdigheter. Ytterligare exempel är rena projektkurser och case-baserade kurser där 
man arbetar oftast arbetar med löst formulerade problemställningar och där det ofta krävs 
en kombination av kunskaper och färdigheter för att nå en lösning, samt 
examensarbetet). Programmets sammansättning  avseende bredd och djup, samt 
varierande examinationsformer borgar indirekt för en tillfredsställande grad av 
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ingenjörsmässighet. CEQ mäter delvis detta via ett antal frågor som ger feedback på hur 
nyttig en kurs är för hela utbildningen. 
Ett viktigt mål är att I-programmet skall vara internationellt slagkraftigt. Detta mål 
strävar vi att uppnå genom att uppmuntra inslag av utländska kurser i examen, samt 
genom att ha en internationellt högklassig lärarstab. 

43. Regelverket för examensarbeten innefattas i en kursplan som är gemensam för samtliga 
examensarbeteskurser vid LTH. Denna kursplan infördes per 1/12 2004 (dnr LTH G49 
1708/04). 
Kursplanen stadgar att ” I examensarbetet skall studenten visa förmåga att tillämpa och 
sammanställa kunskaper och färdigheter förvärvade inom olika centrala och kvalificerade 
kurser inom det aktuella utbildningsprogrammet”. Examensarbetet skall vara fördjupande 
och visa att studenten kan tillämpa vetenskaplig och ingenjörsmässig metodik. I 
utbildningsplanen anges vilka examensarbeteskurser som kan medräknas i respektive 
examen. Detta ger studenterna tydlig information om i vilka ämnen som examensarbetet 
kan fullgöras. Studenter kan göra examensarbete i annat ämne först dessa efter särskilt 
beslut av utbildningsnämnden. 
LTH fordrar att studenten skall ha förvärvat minst 140p som kan ingå i examen för att få 
påbörja examensarbetet. I praktiken garanterar detta att studenten har påbörjat sin 
fördjupning inom programmet. På LTH:s hemsida 
(www.lth.se/for_student/Examensarbete/) finns bestämmelser om examensarbeten och 
den gemensamma kursplanen. På I-programmets hemsida 
(www.m.lth.se/programmet/examensarbete/) finns ytterligare information om 
examensarbetet. 
En student som står i begrepp att göra sitt examensarbete söker och väljer oftast själv sin 
examensarbetsuppgift, informationskällor är exempelvis företagens hemsidor, kontakter 
med institutioner, företag i hemtrakten osv. Anvisningar rörande uppgiftens innehåll, 
avrapportering och tidsplan ges vanligtvis under ett uppstartmöte med handledare och 
företagsrepresentanter (vid företagsanknutna exjobb). Vissa institutioner har dessutom 
själva anvisningar för examensarbete tillgängliga på hemsidan, och en del har även 
skriftliga versioner att dela ut både till studenter och företag. Vid vissa institutioner, som 
handleder många examensarbeten, arrangeras gemensamma metodikkurser. På större 
institutioner förekommer det att det finns en ”examensarbetsansvarig” som 
tillhandahåller information.  

44. LTH tillämpar betygskalan underkänd/godkänd. Ett examensarbete kan godkännas först 
då studenten redovisat sitt arbete i form av en skriftlig rapport, färdigställt en särskild 
fristående sammanfattning, har redovisat arbetet vid ett offentligt seminarium samt har 
opponerat på ett annat examensarbete. Examinatorn godkänner dessa moment. Liksom 
för andra kurser är det institutionen som sätter upp mer detaljerade kriterier. 

45. För varje examensarbete skall finnas både en examinator och en handledare. Examinatorn 
ansvarar för att godkänna uppgiften och studentens förkunskaper, samt för att göra 
prestationsbedömningen. Handledaren ger det praktiska stödet till studenten, och 
ansvarar för att uppgiften kan genomföras på 20 veckor. Det är enligt nuvarande regler 
inte tillåtet att samma person är handledare och examinator, med detta har förekommit 
för examensarbeten som startade före 7/12 2004. 

46. Inledningsvis upprättas en tidsplan innehållande alla moment som skall genomföras 
under examensarbetet, utarbetat av handledare/examinator, student och i förekommande 
fall representanter från företaget. Det åligger examinatorn att fastställa en tidsplan, medan 
det åligger studenten (och företaget) att följa den. Vid regelbundna kontakter mellan 
student och handledare sker en kontinuerlig uppföljning av tidsplanen, då man kan göra 
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riskbedömningar om huruvida examensarbetet kommer att dra ut på tiden och i så fall 
vidta lämpliga åtgärder. Examensarbeten som görs i samarbete med industrin eller utförs 
av två studenter tillsammans är de som oftast blir klara på utsatt tid. Det händer att 
examensarbetet drar ut på tiden, vilket dock inte påverkar bedömningen av 
examensarbetet. I princip gäller dock att om utförandetiden är så lång  att 
frågeställningen blivit inaktuell så kan examensarbetet underkännas. 
Det finns tillfällen/omständigheter där det visar sig att tidsplanen i de flesta fall hålls, 
vilket är då examensarbetet utförs i par (man har ansvar för varandras examen) och då 
examensarbetet utförs i samarbete med företag som ofta är intresserade av att se snabba 
resultat. 

47. LTH har inte kunnat mäta tidsåtgången för examensarbeten eftersom detta inte 
registreras vare sig på institution, utbildningsaministration eller i LADOK. Genom nya 
interna anmälningsrutiner och nya funktioner i LADOK blir detta möjligt fr. o. m. 2005. 

48. I december 2004 skickades en enkät alla prefekter innehållande en förteckningar över alla 
examensarbeten utförda 2000-2004. I svaren angav prefekterna för varje examensarbete 
om det hade varit utlandsförlagt (Utl), utförts i samarbete med företag (För) och/eller 
med annan organisation (Org). Med annan organisation avses myndigheter, kommuner, 
annat lärosäte etc. Vissa examensarbeten har fått dubbla markeringar, dvs. de kan ha 
gjorts såväl utomlands som i samarbete med företag. 

Antal Andel % Examensarbetesämnen 
under 2000 - 2004 Tot Utl För Org Tot Utl För Org 
Produktionsekonomi 32 10 31 2 49 31 97 6 
Teknisk logistik 12  11  18 0 92 0 
Matematisk statistik 11  8  17 0 73 0 
Förpackningslogistik 5 2 5  8 40 100 0 
Telekommunikationsteknik 4 1 3  6 25 75 0 
Ergonomi- och aerosolteknik 1  1  2 0 100 0 
Totalt 65 13 59 2 100 20 91 3 

 
Under perioden 2000 – 2004 genomfördes och godkändes totalt 65 examensarbeten på 
I-programmet. Att siffran inte är större beror på att programmet startade 1998 och de 
första som påbörjade sitt examensarbete gjorde detta 2002. Av dessa examensarbeten är 
drygt 90 % utförda i samarbete med företag. Hela 20 % av examensarbetena har varit 
utlandsförlagda, vilket kan jämföras med LTH:s genomsnitt på 9% utlandsförlagda 
examensarbeten.  

49. Studenterna uppmuntras medvetet till utlandsstudier, och LTH har ett flertal avtal med 
utländska universitet. I-studenter är själva väldigt aktiva i sökandet till utlandsstudier. Det 
som kan uppfattas som ett problem är att det inte finns tillräckligt med platser på 
utbytesprogrammen. Att motivationen är stark visar sig i att andelen I-studenter som 
reser utomlands för att studera är synnerligen hög. Under perioden 2000 – 2004 
utexaminerades 55 civilingenjörer i Industriell ekonomi. Av dessa så innehöll 14 stycken 
utbytesstudier, fördelade på 8 olika länder enligt nedanstående tabell. Trenden är att 
utbytet på I-programmet ökar, och enligt den senaste studentbarometern inkluderar 
närmare 40% av studenterna utlandsstudier i sin utbildning. Utbytet sker huvudsakligen 
med de utländska universitet som LTH har formella samarbetsavtal med. I enstaka fall 
reser studenter ut till universitet som man kontaktat på egen hand. 
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Det finns på LTH ett standardiserat sätt att ansöka om utlandsstudier och för att göra 
utbildningsplaner och sedan tillgodoräkna sig dessa i examen. Man håller bland annat 
regelbundna informationsmöten om möjligheterna att studera utomlands.  I-programmet 
ansluter helt till dessa regler och rutiner och en stor del av arbetstiden för studievägledare, 
utbildningsplanerare och utbildningsledare åtgår till att hjälpa studenterna till lyckade 
utlandsstudier, genom att utarbeta och godkänna personliga utbildningsplaner. 

50. För närvarande har LTH ett antal avtal för inkommande studenter från utlandet. LTH:s 
policy är att obligatoriska kurser skall ges på svenska. De inresande studenterna läser 
främst kurser från det inriktningsobligatoriska och valfria utbudet. Mottagandet hade 
underlättats om det hade funnits ett samlat/schemalagt kurspaket eller kurskedja att 
erbjuda, något som saknas idag. Utbildningsnämnden arbetar för närvarande med skapa 
förutsättningar för att ta emot fler internationella studenter, bland annat genom att skapa 
en eller flera kurstrådar som ges helt på engelska. För närvarande kan I-programmet 
erbjuda 57 kurser som ges eller kan ges på engelska vid behov.  

51. Det finns samarbeten och utbyten på institutionsnivå främst vad gäller forskning. Detta 
utbyte spiller dock över på undervisningen eftersom forskare på besök ofta deltar i 
undervisningen främst i fördjupningskurser. Inom Teknisk logistik förekommer 
samarbete på kursnivå med Linköpings tekniska högskola (LiTH) och Handelshögskolan 
i Köpenhamn. På Matematisk statistik ges kurser tillsammans med Danmarks Tekniska 
Universitet. Det finns inga program för nationellt eller internationellt utbyte organiserade 
av utbildningsnämnden. 

52. Jämförande analyser av nationella, och viss mån internationella, I-program utfördes i 
förarbetet till att I-programmet sjösattes vid LTH. Såväl initiativtagaren till I-programmet 
vid LTH (och tillika första ordförande i utbildningsnämnden), som medlemmar i 
nuvarande utbildningsnämnd har arbetat som lärare, studierektorer, programfunktionärer 
och/eller studerat vid andra svenska och utländska I-program och har därför haft god 
möjlighet att jämföra med och bli inspirerade av dessa utbildningar. Ett mål har varit att 
skapa en utbildning som både har en tydlig I-karaktär och gemensamma drag med 
motsvarande utbildningar, men som också har, och kommer att fortsätta att utveckla, 
unika profiler. En regelrätt benchmarkingprocess har inte genomförts av 
utbildningsnämnden under programmets 6 första år. 
Annan informell benchmarking görs löpande av respektive institutioners kursansvariga, 
som har god inblick i hur deras ämnen undervisas på annat håll samt deltager i 
ämnesspecifika konferenser där utbildningsfrågor diskuteras. 
En stor andel (40 %) av våra studenter studerar någon period vid utländska lärosäten, och 
vid hemkomsten uttalar de ofta att utbildningen vid LTH står sig väl i jämförelse. 
Genom detta, samt genom studenternas engagemang i ESTIEM (the organisation of 
European STudents of Industrial Engineering and Management) bidrar man till ett 
utvecklingsarbete baserat på jämförelser med andra lärosäten. Studenterna deltar årligen i 
internationella case-tävlingar, t.ex TIMES (the Tournament in Management and 
Engineering Skills) arrangerad av ESTIEM, där de med framgång (bl.a. seger 2004) visat 
att I-studenter från LTH är starka vid en internationell jämförelse. 
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53. Kvalitetsarbetet idag bedrivs på flera nivåer. Ansvarig för I-programmets kvalitet är 
utbildningsnämnden som köper kurser av institutioner knutna till programmet. Löpande 
kvalitetskontroll och kvalitetsarbete sköts av utbildningsledare och utbildningsplanerare. 
Studenterna bidrar aktivt till kvalitetsarbetet genom sin studiebevakning, genom att vara 
representerade i utbildningsnämnden, och genom att de skapar egna incitament för 
duktiga lärare såsom utmärkelsen ”Årets lärare”. 
Baserat på olika typer av kursutvärderingar (t.ex CEQ), diskussioner med program-
administration och studenter (t.ex. läsperiodsmöte mitt under läsperioden) och avnämare 
(se frågor 54-56), samt jämförelser med andra lärosäten (se fråga 52) agerar 
utbildningsnämnden när utbildningskvaliteten inte håller måttet. Detta kan innebära 
direktkontakter mellan utbildningsnämnd och kursansvariga och/eller institutionernas 
prefekt/studierektor där problemen diskuteras och åtgärder bestäms. Detta kan innebära 
krav på förändringar i t.ex. kursplan, pedagogik etc. Det kan också innebära att 
upphandling av kurs ”sker i konkurrens” och att någon annan institution får utveckla och 
leverera motsvarande kurs – något som är möjligt tack vare storleken på Lunds 
universitet. Detta har förekommit när kurserna inte skötts på önskat sätt. 
Utbildningsnämnden har också möjlighet att i budgetarbetet skapa incitament för att 
upprätthålla en hög kvalitet. 
Det operativa arbetet för att säkra kvalitet och ständigt förbättra enskilda kurser och 
inriktningar görs av institutionerna och dess lärare. Förutom traditionella 
kursutvärderingar har operativ utvärdering fått ett allt större genomslag vid LTH (genom 
LTH:s pedagogiska satsning Genombrottet). Operativ utvärdering är något som också 
används av lärare på I-programmet för att under en kurs få direkt feedback och förbättra 
kursens kvalitet.  
Etablerade metoder för att kvalitetssäkra processer såsom ISO9000 eller SIQ har hittills 
inte använts.  

54. På LTH finns två typer av kursutvärderingar, operativ utvärdering och rapporterande 
utvärdering. Operativ utvärdering syftar till att förbättra undervisningen och lärandet 
under pågående kurs. Rapporterande utvärdering innefattar en efterhandsbedömning av 
kurser och genomförs veckorna efter kursens slut. Grundtanken med LTH:s metodik för 
kursutvärderingar är att kvalitetssäkra den utvärderande dialogen under och efter varje 
kurs. 
Såväl den operativa utvärderingen som den rapporterande utvärderingen skall bygga på 
information om studenternas upplevelser och åsikter. För den rapporterande 
utvärderingen används en enhetlig metodik och enkät, Course Experience Questionnaire 
(CEQ, www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/utvarderingar/) och ansvaret för 
genomförandet ligger på utbildningsnämnden. CEQ innehåller inte frågor om enskilda 
kursmoment utan fokuserar på övergripande faktorer som återkoppling, motivation, 
tydliga mål och krav, arbetsbelastning etc. Enkäten innehåller inga frågor om enskilda 
kursmoment vilket uppfattas som en svaghet av många lärare. För den operativa 
utvärderingen, som är institutionens ansvar, kan informationsutbytet ske på en mängd 
olika sätt.  
CEQ genomförs förs samtliga kurser, och svarsfrekvensen ligger generellt på knappt 
70 %. Enkätsvaren sammanställs centralt och ett kursutvärderingsmöte hålls med lärare, 
studenter och utbildningsledare. Dessa sammanfattar sedan var för sig sina åsikter och 
förslag om förändringar i en skriftlig slutrapport som skapas via webformulär. Denna 
skickas till samtliga kursdeltagare och läggs ut på LTH:s hemsida senast 5 veckor efter 
kursens slut. För mindre kurser finns ett förenklat förfarande men kraven på lärarna att 
skriftligt rapportera hur man reflekterar över sin undervisning är densamma för alla 
LTHs kurser. 
På I-programmet används operativ utvärdering i form av läsperiodsmöten ungefär mitt i 
varje läsperiod. Dessa föregås en kort enkät som genomförs och utvärderas av studierådet. 
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Därefter genomförs ett möte med kursansvarig, utbildningsledaren och kursombud för 
studenterna. Feedback från dessa möten går sedan direkt via läraren tillbaka till berörd 
institution, via utbildningsledaren tillbaks till utbildningsnämnden, samt publiceras av 
studierådet på webben (www.isek.lth.se/?p=utskott&s=sri&expId=10). Dessa möten 
fungerar mycket bra och leder ofta till snabba och effektiva förbättringar. Studenternas 
synpunkter tas väl tillvara genom att studierådet och kursombud medverkar i 
kursutvärderingar och möten. Studenterna har av tradition en mycket aktiv och stark 
ställning på LTH och särskilt på I-programmet, vilket vi är stolta över. 
Flera av institutionerna som undervisar på I-programmet utför även egna 
kursutvärderingar vid sidan av läsperiodsmöten och CEQ. 

55. Anställdas erfarenheter erhålles genom att utbildningsnämnden innehåller 
lärarrepresentanter, genom att nämndens ordförande löpande håller kontakt med de 
institutioner som undervisar inom programmet och genom uppföljningsmöten för CEQ. 
Dessutom arrangeras större heldagsmöten för samtliga berörda inom personalstyrkan på 
I-programmet. Två sådana möten har hållits under våra 5 första år. 
En kategori av anställda har en särskilt viktig funktion, nämligen studievägledare, 
utbildningsplanerare och utbildningsledare. Dessa handhar en stor del av insamlandet av 
erfarenheter som vidarebefordras till programledningen. 
Även på institutionerna finns både formella och informella aktiviteter vad gäller 
insamling av personalens erfarenheter, vilka används direkt vid institutionens 
kursutveckling. 

56. Avnämarnas synpunkter samlas upp genom att utbildningsnämnden innehåller 
industrirepresentanter och genom I-konferenser dit avnämare särskilt inbjuds. 
Utbildningsnämnden har arrangerat två sådana konferenser under programmets 5-åriga 
livstid. Regelbundet anordnas så kallade I-kvällar, där utexaminerade I-civilingenjörer 
bjuds in för att dela med sig av sina erfarenheter. 
Bland lärarna som undervisar på I finns ett flertal personer som följt en ”dubbel” karriär 
på både högskola och i industri. Det finns också ett stort antal gästföreläsare från 
näringslivet, och i flera kurser bedrivs projekt i undervisningen tillsammans med företag. 
Detta ger goda möjligheter till synpunkter från aktiva avnämare. Ytterligare en viktig 
kontaktyta utgörs av institutionernas och de enskilda lärarnas kontakter i olika branscher, 
samt de kontakter som uppstår vid industriförlagda examensarbeten. 
I-programmet och I-sektionen satsar starkt på att skapa en livaktig alumniverksamhet och 
ett nätverk av aktiva I-civilingenjörer. Detta omfattar inte bara utexaminerade från Lund 
utan även andra, bland annat från LiTH och CTH. 
Samtliga dessa kontakter används löpande av utbildningsnämnden för att underhålla och 
utveckla hela kursutbudet med avseende på relevans för den industriella verkligheten. För 
närvarande diskuteras i Utbildningsnämnden att starta ett mentorsprogram som ett led i 
arbetet med näringslivssamverkan på programmet. 

57. Andra utvärderingar än det utvecklingsarbete som beskrevs i fråga 52 har ej förekommit 
under åren 2000-2004. Viss vägledning har erhållits från den förra utvärderingen av 
skandinaviska I-program som gjordes 1996-98 (dvs. innan I-LTH startade).  

58. I-LTH:s fem första år har inneburit löpande utveckling av programmets struktur och 
innehåll. Under 2003 gjordes en första översyn av det obligatoriska blocket, medan 
översyn av teknik- och ekonomiinriktningar startade 2004 och skall avslutas våren 2005. 
I-programmets studentantal har med start 2004 utökats med 50 %, vilket tillsammans 
med eventuell ytterligare framtida studenttillväxt kan motivera riktade 
utvecklingsinsatser, t.ex. behov av och möjlighet till fler inriktningar. 
Utbildningsnämnden har i sitt kvalitetsutvecklande arbete, när man vid olika tillfälle inte 
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varit nöjda med kurser, uppmanat olika institutioner till utvecklingsinsatser. Har inte 
detta hjälpt, har utbildningsnämnden vidareutvecklat och beställt kurserna av andra 
institutioner än den ursprungliga. 

59. Det pedagogiska utvecklingsarbetet bedrivs av naturliga skäl av kursansvarig 
(kursansvariga) i varje kurs. Det finns metoder på olika nivåer i organisationen för att 
inspirera detta utvecklingsarbete. På institutioner bedrivs kontinuerligt pedagogisk 
översyn och utvecklingsarbete i olika omfattning. 
På lärosätesnivå bedrivs det pedagogiska utvecklingsprojektet. Genombrottet 
(www.lth.se/genombrottet/), se fråga 11 i lärosätesdelen. Inom ramen för detta projekt 
ges bl.a. pedagogiska kurser och organiseras LTH:s Pedagogiska Akademi.  
Vid Lunds universitet finns UCLU vars huvuduppgift är att stödja den pedagogiska 
utvecklingen av undervisningen vid Lunds universitet, vilket även innefattar 
kompetensutveckling avseende IT som ett pedagogiskt verktyg. Här finns kursverksamhet 
och pedagogiska konsulter. UCLU arrangerar även flera pedagogiska seminarier och 
lärarträffar per år. Via UCLU har alla lärare gratis tillgång till datorverktyget Luvit för att 
underlätta bl.a. informationsspridning och kommunikation via nätet. 

60. 
Totalt antal examina År 

 
HSTD/HSTK per 

kalenderår 
HPRK per 
kalenderår M K 

1998 27 14   
1999 87 71   
2000 148 126   
2001 188 160   
2002 259 210 2  
2003 298 251 15 6 
2004 342 273 24 8 

Eftersom programmet startade 1998 examinerades den förste civilingenjören i Industriell 
ekonomi 2002. 

61. Antalet studieavbrott under perioden HT2002 – VT2004 uppgick till 17 st. Av dessa 
avbröt 11 sina studier under årskurs 1 och 6 under årskurs 2. Antagningen under samma 
period uppgick till ca 70 studenter per år. 
Studieuppehållen under samma period uppgick till 72 st och fördelade sig som följer: 
 Andra studier        31 % 
 Resa                    21 % 
 Arbete                  11 % 
 Personliga skäl     31 % 
 Anger ej skäl        6 % 

Bakom personliga skäl kan ligga sjukdom, ekonomiska skäl, osäkerhet inför vald 
utbildning eller otillräcklig poängproduktion. Denna typen av skäl förekommer oftare 
under år 1 eller 2. 

62.  
År 1998 1999 2000 
Kön M K M K M K 
Nybörjare 48 16 41 26 43 26 
Antal som uppnått > 40 p 34 14 32 18 38 21 
Antal som uppnått > 80 p 28 12 17 4 25 17 
Antal som uppnått > 110 p 15 4 7 4 13 6 
Antal som studerat utomlands 7 3 5 6 8 8 
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 Antal som avlagt examen på 
programmet 

Antal som avlagt CI-examen vid 
lärosätet 

Termin efter 
antagning 10 12 14 10 12 14 

Kön M K M K M K M K M K M K 
1998 7 2 23 7 - - 7 2 23 7 - - 
1999 3 3 - - - - 3 3 - - - - 

Eftersom I-programmet är relativt nytt är det svårt att göra säkra uttalanden om  
genomströmning på programmet. En jämförelse med övriga program på LTH visar att I-
programmet ligger relativt bra till, men utbildningsnämnden skulle gärna se att 
genomströmningen förbättrades ytterligare. Två effekter, som påverkar tidsåtgången för 
att förvärva civilingenjörsexamen, som är speciella för I-programmet är: 
 Antalet I-studenter med utlandserfarenheter i sin examen är upp emot 40 %. Den 

stora mängden utlandsstudier är naturligtvis positiv, men en uppfattning är att detta 
också medför en viss förlängning av studietiden, då utlandsstudier ofta medför 
förändringar i studieplaner, schema, etc. I-studenterna tar studieuppehåll i relativt 
hög utsträckning jämfört med andra program på LTH. 

 I-programmet har en stor andel nytillkomna studenter i högre årskurser. Detta gör att 
antalet studenter inte avtar med högre årskurs, utan snarare ökar antalet studenter per 
årskurs svagt.  

Sammanfattningsvis ser vi inga problem med I-programmets genomströmning, men 
UNI planerar för att med olika åtgärder stimulera en ökning av examinationsfrekvensen i 
framtiden. 

63. På programmet finns följande stödfunktioner som är riktade mot studentens 
studiesituation:   
 Studievägledare - vägledning, studieplanering, kurs- och programinformation samt 

annat stöd. 
 Utbildningsledare – kurs/programinformation. 
 Kurator – stödsamtal. 

De största insatserna görs under studenternas första år på utbildningen. Omfattningen av 
insatserna har hittills berott på hur bemanningen och fördelning av arbetsuppgifter på 
programmet har sett ut. Det vi har kunnat erbjuda varje år är enskilda samtal till alla nya 
studenter. Samtalen har dels fungerat som en första träff där studievägledare och student 
lär känna varandra, samt att studenten hittar till studievägledaren och vet när denna är 
anträffbar. Det vi vill uppnå med detta är framförallt att avdramatisera samtal med 
studievägledningen så att studenten söker upp oss så fort problem uppstår oavsett skälen 
till problemet. Därför fungerar studievägledningen också som en sorterare och 
vidarebefordrar studenten till den instans där problemet hör hemma. Via 
introduktionssamtalet har vi bl.a. kunnat utvärdera introduktionsveckan samt hur 
studenterna upplever programmet och de kurser de hittills har läst. Vidare erbjuder vi en 
gruppinformation om programmet och dess administration.   
Under de sista åren har vi även haft en gruppinformation under ht i åk 1 om hur det är 
att studera på en teknisk högskola och hur detta skiljer sig från andra typer av studier. Vid 
detta tillfälle tar vi även upp studietekniksaspekter.  
Ambitionen och målsättningen är att i framtiden även kalla studenter som vi upptäcker 
inte klarar erforderligt antal poäng, anledningen till att vi inte nått detta mål är att 
programadministrationen under långa perioder varit underbemannad. Denna typ av 
vägledningssamtal bör göras under vårterminen och omfatta i första hand studenter i 
årskurs 2.   



 LTH, Industriell Ekonomi 

218 

64. Eftersom programmet bara har funnits i ca 5 år har vi precis börjat utexaminera de första 
studenterna, därför har en uppföljning av hela programmet först nu aktualiserats. De 
första insatserna för en utvärdering gjordes under vårterminen 2004 men avbröts sedan 
på grund av personalbrist, vi hoppas dock kunna slutföra detta arbete under innevarande 
kalenderår. Det lilla som finns är redovisat i Teknologenkäten. 

65. Avnämares uppfattning kommer till uttryck genom bland annat studentbarometern, som 
även innehåller frågor till utexaminerade civilingenjörer, och de särskilda I-konferenser 
som anordnas. Vi måste dock påpeka att I-programmets ringa ålder om 5 år gör att vi än 
så länge inte har några vederhäftiga data att presentera. Alla preliminära och informella 
kontakter tyder dock på att civilingenjörer från I-programmet i Lund håller mycket hög 
klass och att de kommer att vara eftersökta på arbetsmarknaden. 

66. ”Student success” som beskrivs i lärosätesdelen innehåller bland annat en målformulering; 
att LTH ska utexaminera minst 75 % av studenterna (G75). Dock är det ej angivet när 
detta ska vara uppnått.  
På I-programmet har vi ännu bara utexaminerat våra första studenter som antogs 
höstterminen 1998 och 1999. Vi har hittills utexaminerat 61 %, en siffra som förväntas 
stiga under det kommande året. De andra programmen på LTH ligger på motsvarande 
50-70 %. 

67. I-programmets löpande examination på kurser samt examensarbetet är avgörande 
metoderna för att säkra de utexaminerades kunskaper och färdigheter. Att målen på 
kursnivå är tydligt beskrivna, kommunicerade till studenterna och mätbara underlättar 
examinationen av dem. 
Examinationen omfattar både teorikunskaper och praktisk problemlösning och testar 
alltså både kunskaper och färdigheter. Särskilt avslutande projektkurser och 
examensarbetet är viktiga. Programmets sammansättning är sådan att denna examination 
i god utsträckning säkrar de utexaminerades kvalitet. 
En viktig förutsättning för att kvalitetssäkringen ska fungera i praktiken är att 
institutionernas och lärarkårens kompetens vidmakthålles och håller en god internationell 
nivå. Ett av utbildningsnämndens viktigaste mål är att tillse att så är fallet.  
Nationellt har det visat sig att civilingenjörer med examina i Industriell ekonomi är 
attraktiva, och ett högt söktryck till I-programmet i Lund är också ett gott tecken på 
programmets kvalitet. 
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Väg- och vattenbyggnad (V) 

Arbetet med självvärderingen inleddes den 1:e november 2004. En styrgrupp utsedd av 
Rektor ansvarade för att arbetet spreds över hela lärosätet. Vidare bildades en arbetsgrupp 
bestående av fem lärare från olika delar av LTH och två personer från styrgruppen. Under 
november månad informerades utbildningsnämnden för väg- och vattenbyggnadspro-
grammet (UNV) om utvärderingen och tidplanen. Det poängterades att HSV angett tre 
syften med utvärderingen. Det påtalades speciellt att nyttan av självvärderingen ligger i 
processen hos lärare och studenter som arbetar med den och det bidrag detta kan ge i vårt 
eget förbättringsarbete i enlighet med HSVs prioriteringar.  
Till arbetet organiserades en programgrupp bestående av:  

Gerhard Barmen  Utbildningsnämndens ordförande (UNO) 
Annika Mårtensson Utbildningsledare (UL) 
Birgitta Doolk-Nilsson Utbildningsplanerare 
Wiveca Axner Studievägledare 
Niclas Andersson Lärare 
Ola Dahlblom Lärare 
Magnus Persson Lärare 
Kenneth Sandin Lärare 
Marie Fransson Student 
Olof Hägerstedt Student 
Nilla Olsson Student 
Anne Landin LTH:s arbetsgrupp (Väg- och vatten, Lantmäteri, 

Riskhantering) 
 

Arbetet på programnivå inleddes med en work-shop den 11:e januari där det första utkas-
tet till lärosätesdelen presenterades och diskuterades och sedan gavs utrymme för pro-
gramgrupperna att starta med de programvisa faktadelarna. Veckorna som följde samman-
ställdes alla förslag och synpunkter till ett första utkast av faktadelen. Vissa frågor hantera-
des på lärosätesnivå med hjälp av enkäter. Prefekterna formulerade förslag på utvalda frå-
gor. En temadag arrangerades för UNV, programgruppen och övriga intresserade lärare 
och studenter den 7:e februari. Då diskuterades faktadelen och arbetet med de tolv själv-
värderingsprinciperna initierades. 
I syfte att sprida kreativa diskussioner brett inom programmet organiserades fem arbets-
grupper bestående av vardera tre lärare och fyra studenter. Huvudansvaret för principer 
och frågor i faktadelen delades upp under arbetsperioden fram till den 1:e mars då en 
andra temadag hölls. Under denna temadag bearbetades de omarbetade texterna ytterliga-
re och självvärderingens tolv principer formulerades med utgångspunkt från de olika 
gruppernas förslag. Faktadelen och självvärderingen justerades och sändes ånyo ut den 
11:e mars. Den 16:e mars hölls ett avslutande möte med programgruppen och övriga in-
tresserade lärare och studenter och därefter överlämnades dokumenten till styrgruppen för 
att den 17:e mars redovisas för LTH:s rektor.  
Alla medlemmar i de olika grupperna har haft regelbundna möten med livliga diskussio-
ner kring självvärderingen. All information från Högskoleverket samt skriftligt material 
har funnits tillgängligt på LTH:s intranät och varit tillgängligt under arbetets gång för 
studenter och personal. Sammanfattningsvis har arbetet med självvärderingen varit enga-
gerande och givande för både personal och studenter. Arbetet har bidragit till många nya 
tankar och funderingar på såväl program- som lärosätesnivå. 
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22. Det övergripande målet för utbildningen är att studenten får ett helhetsperspektiv på 
planering, byggande och förvaltning samt på samhällsbyggandets organisation och roll.  
För närvarande är två utbildningsplaner aktuella. Studerande med antagningsår 2001 och 
tidigare följer utbildningsplan V94 medan studerande med antagningsår 2002 och senare 
följer utbildningsplan V02. Eftersom denna utvärdering avser 2004 har endast den senare 
utbildningsplanen, V02-planen, beaktats. 
UNV har valt att prioritera att utbildningen ska förmedla eller innehålla, se (www be-
skrivning av ny utbildningsplan) följande mål enligt V02-planen, se 
www.lth.se/for_student/Studiehandbok/: 
 Goda teoretiska kunskaper inom ämnesområden av relevans för väg- och vattenbygga-

rens yrkesområden. 
 Långsiktigt och djupt lärande som en grund för livslångt lärande. 
 Metodik för att formulera, lösa och resultatanalysera kvalificerade tekniska uppgifter. 
 Helhetsbild av samhällsbyggnadsteknik och samhällsbyggnadsprocessen. 
 Undervisningssystem som kan befrämja helhetsbilden. 
 Yrkesområden och yrkesroll ska tydliggöras. 
 Muntlig och skriftlig kommunikation. 

Dessa prioriteringar har gjorts baserat på kontakter (enkäter, undersökningar och person-
liga kontakter) med avnämare, nyligen examinerade civilingenjörer samt aktiva lärare vid 
LTH-V. Den främsta förändringen av utbildningen i förhållande till tidigare utbildnings-
plan har avsett helhetsbild, muntlig och skriftlig presentation samt större inslag av pro-
jektkurser. Ett exempel på inslag i utbildningen som införts för att stärka helhetsbilden 
samt bidra till ökad färdighet i kommunikation är ”röda tråden”-projekt, exempelvis ”hu-
set” i årskurs 1 där fyra ämnen genom att arbeta gemensamt kring ett hus ger studenterna 
en förståelse för vilken kunskap som krävs för att ett hus ska kunna byggas samt hur kun-
skap och resultat av analyser ska presenteras.  
Under arbetet med nuvarande utbildningsplan har diskuterats huruvida man vid LTH-V 
skulle välja att profilera sig mot ett eller flera områden. Detta har dock inte gjorts då man 
funnit att de flesta forskningsområdena av intresse för en V-utbildning finns företrädda 
vid LTH. Detta har gjort att LTH-V har valt att ge en bred utbildning med möjlighet till 
specialisering framförallt under fjärde året. De områden där det finns speciellt god forsk-
ningsgrund och därmed bra fördjupningsmöjligheter är infrastrukturplanering, speciellt 
trafikplanering och vattenresurshantering, samt byggnadsteknik, speciellt byggande av 
hus. 

23.  De första 90 poängen är obligatoriska och fördelade enligt: 
A: 35% B: 53%  C: 12% 
De efterföljande inriktningsobligatoriska och valfria poängen består av totalt 393 poäng 
med följande fördelning: 
A: 9 % B: 56% C: 35% 
Om alla kurser klassas enligt ovanstående kategorier och viktas mot hås blir resultatet föl-
jande fördelning: 
A: 27% B: 52% C: 21% 

24.  Utbildningen består av obligatoriska kurser, valfria kurser och examensarbete. Det 
inledande obligatoriska kursblocket omfattar 90 poäng och innehåller grundläggande 
matematisk-naturvetenskapliga ämnen samt baskurser inom V-karaktärsämnen. 
Fördjupningen inom utbildningen tillgodoses genom att studenten, under tredje läsåret, 
väljer 25 poäng inom en av två inriktningar, nämligen Infrastruktur och miljö eller Bygg-
nader och byggnadsverk. I årskurs 4 väljer studenten själv fördjupningsämne. För att sä-
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kerställa att fördjupningen är tillräckligt samlad ska studenten dock fullfölja minst en av 
V-programmets avslutande synteskurser, vilka har förkunskapskrav på omkring 25 poäng 
inom fördjupningsämnet. Vid LTH finns också gemensamma avslutningar i form av 
Technology Management och Industriell ekonomi, vilka kan väljas som fördjupning. 
Fördjupning kan också erhållas genom studier utomlands eller vid ett annat svenskt uni-
versitet. För upp till 20 poäng finns i princip inga begränsningar annat än att dessa ska ges 
på ett universitet eller högskola. Varje inriktning avslutas med examensarbete omfattande 
20 poäng. 

25. Arbetet bedrivs på programnivå. En stark ambition i utvecklingsarbetet med V02-planen 
är att få hela V-programmet att bli ett sammanhållet och väl integrerat ingenjörsprogram. 
Att integrera de olika delarna inom programmet är ett kontinuerligt arbete där UNV dels 
har etablerade rutiner och dels strävar efter att finna nya. Exempel på etablerade rutiner 
sedan flera år är lärarluncher där alla programmets lärare och studentrepresentanter bjuds 
in för diskussion ca en gång i månaden. Varje år avsätts dessutom en heldag för 
utvecklingsarbete. 
Exempel på nya rutiner som införts i samband med V02-planen är att utse en lärare som 
ges ansvar för samordningen mellan kurserna i varje läsperiod. Under samordningsmöten 
med utbildningsledare, lärare för respektive årskurs och studentrepresentanter, diskuteras 
samordningen mellan kurser vilket också används i pedagogiskt syfte. 
Då den nya utbildningsplanen utvecklades var så kallade ”röda trådar” ett viktigt fokus för 
hela programmet. De röda trådarna återspeglas i undervisningen som projekt i vilka flera 
ämnen samverkar. Dessa projekt återkommer under årskurs 1, 2 och 3. De ämnesöver-
skridande projekten kompletteras med gemensamma case, såsom ”huset” – ”bron” – ”vä-
gen”, vilka utgör en gemensam utgångspunkt i flera olika kurser. 
I samarbete med Genombrottet utförs regelbundet fokussamtal med slumpvis utvalda 
studenter där syftet bl. a är att verifiera att V-programmet uppfattas som en helhet. 
Data för frågorna 26-28 baseras på en enkät som riktats direkt till kursansvariga lärare på 
ca 550 kurser, och svarsfrekvensen var ca 90%. Informationen är helt oviktad. Vare sig 
kursernas omfattning i poäng, undervisningstid, kontakttid för olika lärarkategorier etc. 
har vägts in i informationen. 
Sammanställningen av enkäten för alla kurser och alla program finns på 
www.ceq.lth.se/hsvutv/resultat_HT.php. 

26.  

 

Genomsnittligt 
antal 

disputerade 
lärare 

Genomsnittligt 
antal icke 

disputerade lärare 

Andel disputerade 
lärare på V-
programmet 

Andel 
disputerade 

på LTH 

Obligatoriska 
kurser 4,4 5,4 45 % 

43% 
 

Valfria kurser  2,6 2,1 55 % 51% 
Oviktat genomsnitt 

för ovanstående 
kurser 

3,1 2,9 52 % 47% 

 
Mindre valfria kurser drivs i allmänhet i mycket stark anknytning till forskargrupperna.  

27. 

 
Genomsnittligt 

antal aktivt 
forskande lärare 

Genomsnittligt 
totalt antal lärare 

på kurserna 

Andel forskande 
lärare på V-
programmet 

Andel 
forskande 
lärare på 
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LTH 
Obligatoriska 

kurser 5,6 9,8 57% 68% 

Valfria kurser  3,3 4,7 70% 78% 
Oviktat 

genomsnitt för 
ovanstående 

kurser 

3,9 6 65% 75% 

 
Antalet forskande lärare är normalt högre än antalet disputerade lärare, vilket beror på att 
undervisande doktorander alltid forskar aktivt. 

28. Lärare från näringslivet anlitas i 50 % av kurserna. Det gäller både de obligatoriska och de 
valfria. 

29.  
  Årskurs 1   Årskurs 2  Årskurs 3   Årskurs 4   Årskurs 5 Ht 2004 
  K   M   K   M   K   M   K   M   K   M 

Antal 
studenter 31 81 33 83 25 96 51 104 22 27 

30. Antagning till senare del av program handläggs gemensamt vid LTH efter yttrande från 
berörd utbildningsnämnd. Det viktigaste villkoret för antagning till senare del av program 
är att studentens meriter tveklöst räcker för antagning i första årskursen eller att studenten 
har kompenserande studiemeriter från högskola. För dem som gått 
högskoleingenjörsutbildningar innebär detta normalt avlagd högskoleingenjörs-examen. 
Dessutom krävs att studenten inte behöver följa kurser i årskurs 1 i någon större 
omfattning. En individuell studieplan formuleras för de studenter som antas. Det är 
ovanligt, men det förekommer, att sökande inte kan antas på grund av platsbrist. 

31.  Undervisningen inom V-programmet bedrivs till övervägande del i V-huset på LTH. 
Inom huset har även studenter på andra program undervisning. De flesta av de 
institutioner som driver kurser inom programmet har sina kontorslokaler i V-huset, vilket 
underlättar kontakter mellan lärare och studenter utanför schemalagd undervisningstid. 
Inom V-huset finns 4 hörsalar med mellan 54 och 210 platser. Dessa lokaler är nyligen 
renoverade. Härutöver finns 12 mindre undervisningslokaler med mellan 24 och 36 
platser och 4 datorsalar med mellan 12 och 16 datorer per sal. Datorsalarna utnyttjas, 
förutom av V-studenter, även av studenter på Bi, Rh och L. Behovet av datorarbetsplatser 
är så stort att både tillgång och miljö tidvis kan bli lidande. Det finns ett större och fyra 
mindre rum för själv- och gruppstudier. Dessa utnyttjas till fullo och fler skulle behövas. 
För laboratorationsändamål finns två mindre rum som utnyttjas i olika kurser. Övriga 
laborationer bedrivs i institutionernas laboratorier och med utrustning som också utnyttjas 
i forskningsprojekt. I V-huset är två etapper av ventilationsombyggnaden inkluderande 
underhållsåtgärder genomförda. Därvid har berörts bl. a samtliga hörsalar, som också fått 
ny inredning, datorsalarna och studenternas uppehållsrum. Planering pågår inför en 
verksamhetsanpassning i byggnaden.  

32.  Målet med introduktionen är att underlätta för studenterna att snabbt finna sig tillrätta i 
miljön kring V-programmet såväl studiemässigt som socialt. Arbetet med introduktionen 
sker nästan under hela året, med tyngdpunkt under slutet av våren samt början av hösten. 
Största delen av den introduktion som de nyanlända studenterna möter sker under en 10-
dagarsperiod före läsperiod 1. Planeringen av denna period samt de efterföljande 3-4 
veckorna i läsperiod 1 sker i nära samverkan mellan utbildningsprogrammets ledning och 
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representanter för studenterna, Phöset. Denna samverkan fungerar mycket väl och ger en 
möjlighet till balans mellan de aktiviteter som programmet står för och de aktiviteter som 
studenterna har för de nyanlända. Samarbetet med Phöset är väsentligt för att få 
introduktionen att fungera och ge de nya studenterna en möjlighet att få balans mellan 
studier och socialt liv.  
Den första veckorna utnyttjas bland annat för att ge studenterna information om V-
ingenjörens arbetsmarknad samt ge möjlighet till att skapa kontakter inom studentgrup-
pen. Ett inslag som infördes under 2004 och som var mycket uppskattat var en internat-
vistelse för de nyantagna där de fick möjlighet att mötas och skapa en samhörighet i hela 
gruppen. Under den inledande 10-dagarsperioden startar även vissa kurser för att ge stu-
denterna möjlighet till en längre studietid än i de normala läsperioderna. Under den första 
läsperioden finns det inlagt mentorövningar i matematik samt schemalagda studiekvällar 
tillsammans med mentorer och äldre studenter. Introduktionsarbetet följs upp av en enkät 
under hösten vilken utgör ett underlag för arbetet med nästa års introduktion.  

33.  Programmet har lagt in mera undervisning och mera tid för inlärning i matematik. Vidare 
ordnas SI-mentorgrupper för att underlätta studenternas lärande. Studenterna 
uppmuntras att inhämta eventuella brister i matematik genom ett repetitionshäfte före 
studiestarten och genom ett färdighetstest efter tre veckors studier. I avsikt att höja 
motivationen för matematikstudier ordnas minigästföreläsningar som understryker 
kopplingen mellan matematik och andra V-ämnen. UNV arbetar medvetet och aktivt 
med frågan sedan cirka tio år och då ovanstående paket av åtgärder sattes in 1997 märktes 
en klar förbättring jämfört med tidigare. De sista tre-fyra åren har dock åtgärderna inte 
genomförts lika fullödigt och examinationsresultaten i matematik har försämrats. UNV 
har därför hösten 2004 tillsatt en speciell arbetsgrupp för att återigen försöka förbättra 
inlärnings- och examinationsresultaten i matematik. Huvudinriktningen är att ytterligare 
försöka förbättra kopplingen mellan matematiken och övriga kurser. En inledande 
propedeutisk matematikkurs har hittills inte bedömts vara ett bra alternativ, bland annat 
eftersom antagningskravet på matematik E signalerar ett behov av höga förkunskaper.  
En orsak till att förkunskaperna är för låga eller mycket varierande är att förkunskapskra-
ven i högre årskurser inte följs upp eller inte är tillräckligt starkt formulerade. UNV arbe-
tar sedan ett par år systematiskt för att tillsammans med kursansvariga lärare förbättra be-
skrivningen och uppföljningen av förkunskapskraven. 
I flera valfria kurser ingår det i kurskonceptet att studenter med olika bakgrund och för-
kunskaper möts. Exempelvis kan en del av kursen vara uppdelad i två delar. Studenterna 
följer den del som ger dem bäst förkunskaper inför den avslutande gemensamma kursde-
len. I andra kurser måste studenterna lösa examinationsuppgifter tillsammans med studen-
ter med en annan typ av förkunskaper än den de själva har enligt ett roterande schema. I 
några valfria kurser eftersträvas att studenterna kommer från olika utbildningsprogram och 
utifrån utbildningsbakgrund tar ansvar för delar av ett gemensamt projekt. Mötet mellan 
olika synsätt och utbildningskulturer vidgar studenternas perspektiv och tenderar att bear-
beta attityder och förutfattade meningar. 
Stora brister i förkunskaperna i matematik och i svenska leder i enstaka fall till att utvalda 
studenter erbjuds extra undervisning. Bristande förkunskaper i svenska hanteras ibland 
genom att studenterna examineras helt på engelska och/eller att de får använda lexikon vid 
examinationen. 

34. I tabellen nedan redovisas den i LTH: s Läro- och timplan redovisade schemalagda 
undervisningstiden uttryckt i enheter om 45 minuter inom det obligatoriska blocket de 
första 4 terminerna. I diagrammet jämförs den schemalagda tiden med den i Läro- och 
timplanen angivna självstudietiden (S). 
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S

49%

Ö

27%

F

20%

L

4%

Föreläsningar Övningar Laborationer 

Termin Totalt Per 
poäng Totalt Per 

poäng Totalt Per 
poäng 

1 172 8,6 188 9,4 24 1,2 

2 128 6,4 252 12,6 14 0,7 

3 170 8,5 182 9,1 32 1,6 

4 144 7,2 190 9,5 60 3,0 

Medelvärde 154 7,7 203 10,2 33 1,6 
  

35.  Teknologenkäten visar att V-studenterna i genomsnitt uppskattar sin självstudietid till 16 
timmar per vecka och sin totala studietid till 40 timmar per vecka. Enkätundersökningar i 
slutet av årskurs V1 under åren 1997-2000 med svarsfrekvenser över 75% visar att 
variationen i självstudietid och arbetsbelastning är stor inom terminerna och mellan olika 
studenter. Under de första fyra veckorna i varje läsperiod är den genomsnittliga 
självstudietiden omkring 7 timmar medan den ökar till omkring 15 timmar de sista fyra 
veckorna.  
V02-planen har bl. a som mål att stimulera till en jämn arbetsbelastning för studenterna 
under terminerna. Medel för att uppnå detta är bland annat längre läsperioder och inslag 
av kontinuerlig examination i olika former i högre grad än tidigare. De första fem termi-
nerna utses lärare som ansvarar för samordningen mellan parallella kurser så att schema-
läggningen och arbetsbelastningen för studenter ska bli jämn. Fokusgruppssamtal med 
studenter från V1 och V2 samt en referensgrupp om cirka 20 studenter från olika årskur-
ser menar dock att variationen i arbetsbelastning under varje läsperiod är stor även 2004. 
Studenterna påpekar också att det är svårt att uppskatta självstudietiden på ett rättvist sätt.  

36.  En av huvudtankarna i V02-planen är att genom tydliggörandet av ”röda trådar” 
stimulera studenterna till att integrera ämneskunskaper och färdigheter till en helhet under 
utbildningen genom. Ett exempel på hur ämneskunskaper och färdigheter integreras till 
en helhet är kursen Anläggningsteknik i V3, där ett projekt knyter ihop kursdelarna 
Geodetisk mätningsteknik, Geoteknik och Vägbyggnad. Huvudprojektet kallas ”vägen” 
och kopplar till projektet ”bron” som behandlas i kursen Byggnadskonstruktion i V2.  
I inriktningen Infrastruktur och miljö, V3, integreras kunskaper och färdigheter i pro-
jektmetodik och ingenjörsgeologi i ett större projektarbete: ledande och genomförande av 
en ingenjörsgeologisk förstudie till en järnvägstunnel. I inriktningen Byggnader och Bygg-
nadsverk, V3, ingår ett kursöverskridande projektarbete som behandlar en flervånings-
byggnad och innefattar såväl det bärande systemet som klimatskyddet och klimatiserings-
systemet. 
I V4, är tanken att kopplingen mellan de olika valfria kurserna ska bli tydligare och bättre 
genom att kursernas förkunskapskrav stärks och att kurserna i högre grad organiseras och 
presenteras som kurskedjor. Vidare kommer ett antal så kallade synteskurser under pro-
gramtermin 8 ha ett uttalat mål att integrera ämneskunskaper och färdigheter till en hel-
het. 

37. De flesta kurser inom V-utbildningen innehåller övningsuppgifter, projektuppgifter och 
examinationsuppgifter som är upplagda för att stimulera till ett kritiskt och självständigt 
tänkande och till ett forskande förhållningssätt. Exempelvis formuleras uppgifterna så att 
det inte finns ett ”rätt” svar utan studenterna kan argumentera för att använda olika 
lösningsmetoder och därmed finna flera olika lösningar.  
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Kamratgranskning av inlämnings- och projektuppgifter används i många obligatoriska och 
valfria kurser. Studenterna tränas också i ett kritiskt tänkande genom att de får opponera 
på varandras inlämningsuppgifter, projektuppgifter och examensarbeten. För att stimulera 
självständigt tänkande används också PBL i flera kurser, bland annat de flesta valfria kur-
ser inom trafik- och samhällsplaneringsområdet. Andelen inslag som stimulerar ett kritiskt 
tänkande och ett forskande förhållningssätt ökar med årskurs. 

38. V-programmet tränar de kommunikativa förmågorna på en rad olika sätt. Utöver 
övningar i traditionell presentationsteknik finns t ex. undervisning och övningar i 
grupprocesser, problemlösning i grupp, redovisningsteknik, ritteknik, CAD, 
presentationer med datorverktyg och rapportframställning med datorhjälpmedel. 
Beskrivningen nedan begränsas till att huvudsakligen gälla traditionell muntlig och 
skriftlig framställning.  
I det obligatoriska kursblocket ingår en slinga av så kallade ingenjörsfärdigheter motsva-
rande 7 poäng. Ett av huvudmomenten i denna slinga är träning i muntlig och skriftlig 
kommunikation och presentationsteknik. Studenterna genomför rapportuppgifter och får 
återkoppling till dessa av både ordinarie lärare och språkvetenskapliga lärare. Träning i 
rapportskrivning på engelska med lärare från engelska institutionen planeras införas. I 
drygt hälften av de obligatoriska kurserna examineras studenterna helt eller delvis på basis 
av skriftliga och muntliga presentationer, med tonvikt på det förstnämnda. Även i de val-
fria kurserna baseras en stor del av examinationen på skriftliga och muntliga presentatio-
ner.  
UNV har fastställt en relativt detaljerad beskrivning av krav på skriftliga inlämningsupp-
gifter. Denna tar upp såväl krav som ställs på studenternas språkbruk och disposition av 
texten som krav som ställs på lärarnas återkoppling på studenternas insatser. Tanken är att 
studenterna ska möta successivt stegrade krav kopplade till de skriftliga och muntliga pre-
sentationer som ingår i utbildningen. Arbete pågår sedan ett par år med att ytterligare sys-
tematisera användandet av skriftlig och muntlig framställning inom utbildningen för att 
stimulera en successiv utveckling av studenternas färdigheter samt att också specificera 
krav för muntliga presentationer. Beskrivningen av kraven på inlämningsuppgifter kan 
läsas på www.v.lth.se/programmet/inlamningsuppgifter/. 

39.  Redan vid introduktionen får studenterna möta representanter från näringslivet för att få 
en konkret bild av en framtida yrkesroll. Externa övningsassistenter, från byggindustrin, 
medverkar i kursen Byggnadsteknik i V1 och inom kursblocket Anläggningsteknik i V3 
anlitas gästlärare från Vägverket och Statens geotekniska institut.  
I V1 ordnas tre halvdagsstudiebesök med ambitionen att studenterna dels ska få kontakt 
med byggbranschen, dels få följa ett byggprojekt under ett år. Studiebesöken fortsätter 
under V2 med koppling till kurserna Byggprocessen och Vatten och miljö. Studiebesöken 
görs i grupper om ca 10 studenter. I flera av kurserna i inriktningarna och de avslutande 
kurserna medverkar lärare från näringslivet. De flesta examensarbeten genomförs i sam-
verkan med företag. 
En enkät som gått ut till alla kursansvariga visar frekvensen av omvärldskontakter i olika 
delar av V-programmet: 

 
Obligatoriska 
kurser 

Valfria 
kurser 

Samtliga 
kurser 

A 10 % 21 % 18 % 
B 17 % 23 % 21 % 
C 60 % 31 % 38 % 

A= Gästlärare från andra lärosäten (nationell eller internationellt) 
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B= Projektarbeten/projektuppgifter som bedrivs i samarbete med företag 
C= Studiebesök (utanför LTH/LU) 
Sammanställningen av enkäten för alla kurser och alla program finns på 
www.ceq.lth.se/hsvutv/resultat.php. 

40. UNV har den övergripande ambitionen att examinationsformerna ska vara så varierade 
som möjligt. I flertalet kurser förekommer det exempelvis obligatoriska moment som inte 
är poänggivande men som krävs för att bli godkänd på kursen. Det kan vara laborationer, 
projektarbeten, exkursioner, övningsuppgifter, opposition, rapporter etc. Alla dessa former 
benämns nedan som ”kombination” vilket innebär att det finns en salstentamen men det 
finns även ytterligare moment som krävs för att bli godkänd. I vissa kurser är inte 
nödvändigt att tentera men det finns möjlighet att höja sitt betyg med hjälp av skriftlig 
tentamen. I dessa kurser (en kurs och en delkurs) används pedagogiken problembaserat 
lärande med rapportskrivande och kamratgranskning som examinationsform. Dessa 
benämns ”rapportskrivning”. 
För de obligatoriska kurserna (90 p) är fördelningen m a p poäng för: 
endast tentamen  kombination rapportskrivning:  
18%  70%   12%  
För de valfria kurserna är fördelningen: 
13%  55%   32%  
Fördelningen stämmer väl med den ambition som finns att variera examinationsformerna 
till förmån för olika pedagogiska metoder där processen för kunskapsinhämtning blir en 
del av examinationen. Ur inlärningssynpunkt bedöms inte tentamen vara den mest effek-
tiva mätningen på att kunskap och färdigheter verkligen erhållits och därför har det varit 
en medveten strategi att minska antalet kurser vars examinationsform är endast tentamen. 

41. Betygsstegen som används i alla kurser inom utbildningsprogrammet är antingen U, 3, 4, 
5 vilket är det vanligaste eller U/G. 

42. Inom V-programmet används en blandning av olika examinationsformer för att försöka 
säkerställa att de många olika kunskaps-, färdighets- och attitydmål som finns på kurs- och 
programnivå uppfylls.  
Mål som fokuserar på studenternas förståelse av olika matematisk-naturvetenskapliga eller 
tekniska teorier, fenomen och processer examineras ofta genom laborationsrapporter, in-
lämningsuppgifter och skriftliga tentamina där lärarna lägger stor möda på att frågeställ-
ningarna ska kräva svar som visar på en förståelse. 
Mål som fokuserar på studenternas ingenjörsmässighet examineras ofta genom att studen-
terna får lösa komplexa frågeställningar där de får väga olika tekniska, ekonomiska, miljö-
mässiga och sociala aspekter mot varandra och göra egna värderingar. Examinationsfor-
men är exempelvis skriftliga tentamensfrågor, skriftlig och muntlig redovisning av PBL-
gruppsbaserade uppgifter samt redovisning av projektuppgifter. 
Mål som fokuserar på muntlig och skriftlig presentationsteknik examineras genom att des-
sa moment tydligt vägs in vid bedömandet av redovisning av inlämnings- och projektupp-
gifter. Under årskurs V1 och V2 får de ordinarie V-ämneslärarna stöd av kollegor från 
Nordiska språk för att granska vissa delar av den muntliga och skriftliga redovisningen.  
Enligt Teknologenkäten var V-studenterna mycket nöjda med examinationen på pro-
grammet utom då det gällde konstruktiv feedback på examinationsresultat, vilket studen-
terna på alla lärosätets program var missnöjda med. 
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43. För examen krävs godkänt examensarbete om 20 poäng. För examensarbetena gäller en 
särskild kursplan som fastställs av styrelsen för Lunds Tekniska Högskola, 
www.lth.se/for_student/Examensarbete/. Regelverket för examensarbeten innefattas i en 
kursplan som är gemensam för samtliga examensarbeteskurser vid LTH. Denna kursplan 
infördes per 1/12 2004. LTH fordrar att studenten ska ha minst 140 poäng som kan ingå 
i examen för att få påbörja examensarbetet. I praktiken garanterar detta att studenten har 
påbörjat fördjupningsutbildningen inom programmet. Examensarbetet ska vara 
fördjupande och fullgöras inom något av de V-relaterade ämnena. Studenter kan utföra 
examensarbete i annat ämne först efter beslut av UNV. 
För examensarbetare finns en frivillig kurs i vetenskaplig metodik och informationssök-
ning. Huvudhandledaren är normalt knuten till ämnet men biträdande externa handleda-
re från t ex. näringslivet rekommenderas. 

44. LTH tillämpar betygskalan underkänd/godkänd. Ett examensarbete kan godkännas först 
då studenten redovisat sitt arbete i form av en skriftlig rapport, färdigställt en särskild 
fristående sammanfattning, har redovisat arbetet vid offentligt seminarium samt har 
opponerat på ett annat examensarbete. Examinatorn godkänner dessa moment. 
Kriterierna för godkänt examensarbete kommuniceras kontinuerligt i dialog med 
handledaren. 

45. För varje examensarbete ska finnas både en examinator och en handledare. Examinatorn 
ansvarar för att godkänna uppgiften och studentens förkunskaper, samt för att göra 
prestationsbedömningen. Handledaren ger det praktiska stödet till studenten, och 
ansvarar för att uppgiften kan genomföras på 20 arbetsveckor. Tidigare förekom det ofta 
att handledaren också var examinator. 

46. Det är normalt att studenten och handledaren utarbetar en detaljerad projektplan för 
examensarbetet vilket rekommenderas av UNV. Utformningen skiljer sig dock mellan 
institutionerna. Eftersom betyg ges på skalan underkänd/godkänt påverkas inte betyget av 
genomförandetiden.  
I den sedan 1 dec 2004 gällande kursplanen för examensarbete anges att handledningen 
bland annat ska syfta till att göra det möjligt för studenten att avsluta examensarbetet 
inom ramen om 20 veckors heltidsstudier. Studenten kan inte göra anspråk på handled-
ning under längre tid än 15 månader. I princip gäller dock att om tiden är så lång att den 
frågeställning som examensarbetet avser har blivit helt inaktuell så kan ett examensarbete 
underkännas. 

47. LTH har inte kunnat mäta tidsåtgången för examensarbeten eftersom detta inte registreras 
vare sig på institution, utbildningsadministration eller i LADOK, Genom nya interna 
anmälningsrutiner och nya funktioner i LADOK blir det möjligt fr. o m 2005. 

48. Under perioden 2000-2004 utfördes och godkändes totalt 308 examensarbetare inom V-
utbildningen. Av examensarbetena var ca 10 % förlagda utomlands, 70% genomfördes i 
samarbete med företag och 16% i samarbete med andra organisationer. Dessa 
examensarbeten är utförda under olika ämnen vilket redovisas i tabellen nedan. Det finns 
en viss överlappning vilket beror på att vissa examensarbeten har utförts t ex både i 
samarbete med företag och annan organisation. 

Antal Andel % Examensarbetesämnen 
under 2000-2004 Tot Utl För Org Tot Utl För Org 

Byggnadsekonomi 52  52 2 16,9 0 100 3,85 

Trafikteknik 30 7 6 5 9,74 23,3 20 16,7 
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Teknisk logistik 26  26 1 8,44 0 100 3,85 

Byggnadsmekanik 24  19 2 7,79 0 79,2 8,33 

Teknisk geologi 23 7 14 9 7,47 30,4 60,9 39,1 

Byggnadsmaterial 18  17  5,84 0 94,4 0 

Konstruktionsteknik 18 1 13  5,84 5,56 72,2 0 

Teknisk vattenresurslära 17 8 6 8 5,52 47,1 35,3 47,1 

Vatten och avloppsteknik 16 7 1 7 5,19 43,8 6,25 43,8 

Vägbyggnad 16  6 10 5,19 0 37,5 62,5 

Technology Management 15 2 15  4,87 13,3 100 0 

Produktionsekonomi 14  14  4,55 0 100 0 

Installationsteknik 13  5 1 4,22 0 38,5 7,69 

Byggnadsfysik 7  6 1 2,27 0 85,7 14,3 

Geoteknik 5  2 3 1,62 0 40 60 

Brandteknik 2  1 1 0,65 0 50 50 

Teknisk akustik 2    0,65 0 0 0 
Ergonomi- och 
aerosolteknik 2  2  0,65 0 100 0 

Mekanisk teknologi 2  2  0,65 0 100 0 

Byggnadskonstruktion 1    0,32 0 0 0 

Bygg och arkitektur 1    0,32 0 0 0 

Industriell elektroteknik 1  1 1 0,32 0 100 100 

Fastighetsvetenskap 1   1 0,32 0 0 100 

Miljö- och energisystem 1  1  0,32 0 100 0 

Värme- och kraftteknik 1 1   0,32 100 0 0 

Totalt 308 33 209 52 100 10,7 67,9 16,9 

49. Vid LTH finns det ett internationellt kontor som centralt hanterar både utresande och 
inkommande utbytesstudenter. UNV har i ett av sina kvalitetsmål visat på att man ser 
mycket positivt på studier utomlands: ”Minst 25% av de examinerade ska ha tillbringat 
minst en termin vid ett av UNV godkänt utländskt lärosäte.” 
Utbildningsledaren diskuterar igenom med de enskilda intresserade studenterna de stu-
dieplaner dessa har för sina utlandsstudier. 

V  8 CANADA 
  5 AUSTRALIEN 
  5 STORBRITANNIEN 
  4 USA 
  3 FRANKRIKE 
  3 NORGE 
  2 KINA 
  2 NYA ZEELAND 
  2 TYSKLAND 
  1 FINLAND 
  1 SCHWEIZ 
  1 SPANIEN 
  1 ÖSTERRIKE 

TOTALT 318 38  

50. Det finns 35 kurser inom V-programmet som ges eller kan ges på engelska. Kurser inom 
det vatteninriktade internationella magisterprogrammet WATERLU ges alltid på 
engelska. Övriga kurser ges på begäran på engelska vilket ibland innebär att kursen 
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genomförs helt på engelska. I andra fall ges huvuddelen av undervisningen på svenska 
medan icke-svensktalande studenter erbjuds speciella genomgångar på engelska. 
Flertalet studenter och lärare anser att det är bra att de inledande obligatoriska kurserna i 
huvudsak ges på svenska och med svensk kurslitteratur för att studenterna ska erhålla en 
svensk vokabulär. Under den valfria delen av utbildningen ses det som positivt att kurser 
ges på engelska och/eller med engelsk kurslitteratur samt att internationella studenter 
blandas med de svenska och att engelsk kommunikation tränas. Goda exempel på det se-
nare där de internationella studenterna integreras med de svenska på ett systematiskt och 
medvetet sätt finns i de vattenrelaterade valfria kurserna i årskurs V3-V4 som samläses 
med W3-W4 och med WATERLU. 
UNV har en allmänt positiv inställning till att ta emot studenter från utlandet i de högre 
årskurserna men har inte några övergripande principer för vilka kurser som ska ges på eng-
elska eller hur det avgörs om en kurs ska ges på engelska eller inte.  

51. V-programledningen har under flera år samarbetat med Chalmers-V, KTH-S och LTU-
S,V på ett övergripande plan. En träff arrangeras ungefär en gång om året för att diskutera 
viktiga frågor, exempelvis:  
 Pågående förändringar i utbildningsplanerna 
 Förhållningssätt till Bologna-överenskommelsen 
 Gemensamt sätt att statistiskt beskriva studentsituationen 
 Olika former av “benchmarking” kring antagning, avhopp, examination 
 Samverkan när det gäller exjobb – studenter från olika högskolor 
 Avbrott under de första åren och åtgärder för att minska dessa. 

Det finns drygt tio exempel på lärarsamverkan och gemensam kursutveckling med de oli-
ka byggingenjörsutbildningarna inom Malmö Högskola och inom LTH Campus Hel-
singborg. Liknande samverkan finns med Danmarks Tekniska Universitet, DTU, och 
andra danska högskolor, främst inom fortsättningskurser och examensarbeten. Kursen 
Infrastruktur-människa-miljö, 20 p, gavs fram till 2003 gemensamt mellan LTH, SLU, 
Den Kongelige Veterinär- och Landbohöjskole samt DTU med en blandning av studen-
ter och lärare från alla fyra universiteten. Inom ramen för Öresundsuniversitetet utvecklas 
nu kurser inom byggnadsekonomi i samverkan mellan LTH och DTU. 
Inom Grundläggningsteknik, fortsättningskurs i geoteknik, sker ett särskilt kurssamarbete 
med Chalmers med sikte på att utveckla möjligheterna till gemensam distansundervisning 
inom specialiserade fördjupningskurser. Inom vägbyggnad har en nationell samverkan 
kring litteratur och kursutveckling stimulerats av Vägverket.  
Regelrätta lärarutbyten har endast förekommit i enstaka fall, exempelvis med Guelph i 
Kanada inom kurserna i hydrologi och hydraulik. 

52. Någon regelrätt benchmarking förekommer inte utöver det samarbete som 
utbildningsnämnden, utbildningsplanerare och studievägledning har med de tre 
högskolorna nämnda i fråga 51. 

53. Det finns en kvalitetsuppföljningsplan för UNV sedan 1996. Den revideras successivt för 
att prioritera vissa moment (www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/ 
KvalarsplanV.pdf). Kvalitetsuppföljningsplanen består av flera olika delar och utgick 
ursprungligen från tolv mål för ”det goda utbildningsprogrammet för väg- och 
vattenbyggnad”. Graden av uppfyllande av målen mäts och analyseras och till detta fogas 
en sammanställning av kursvärderingar fyra gånger per år (se fråga 54) och en 
sammanställning av kursexamination två gånger per år. En annan viktig komponent är 
årskursvisa uppföljningskonferenser mellan lärare, studentrepresentanter och 
programledning minst tre gånger per år. Vidare genomförs en enkät med unga alumni 
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avseende deras syn på V-programmet i förhållande till de krav som ställs på dem i 
arbetslivet (se fråga 64). UNV drar regelbundet slutsatser från kvalitetsuppföljningsarbetet 
som leder till åtgärder för att successivt förbättra utbildningsprogrammet. 

54. V-programmet tillämpar både operativ och rapporterande utvärdering. Operativ 
utvärdering syftar till att förbättra undervisningen och lärandet under pågående kurs. 
Rapporterande utvärdering innefattar en efterhandsbedömning av kurser och genomförs 
veckorna efter avslutad kurs. Såväl den operativa utvärderingen som den rapporterande 
utvärderingen ska bygga på studenternas upplevelser och åsikter. 
För kurser med fler än 30 anmälda genomförs rapporterande kursvärdering med en, för 
LTH enhetlig metodik (CEQ). UNV ansvarar för genomförandet av CEQ-värderingen 
och enligt nämndens plan för kursvärderingar och kvalitetsuppföljning kan en kurs som 
tre år i följd visar på allvarliga brister läggas ner eller göras om i grunden (www kvalitets-
uppföljningsplanen). I CEQ behandlas övergripande faktorer så som återkoppling, moti-
vation, tydliga mål och krav, arbetsbelastning etc. CEQ-enkäten sammanställs centralt på 
LTH varefter lärare, studenter och utbildningsledare träffas i ett kursutvärderingsmöte och 
diskuterar resultatet. En skriftlig slutrapport med förslag om förändringar skickas till kur-
sens deltagare samt publiceras på LTH:s hemsida. För kurser med färre än 30 anmälda 
tillämpas en förenklad version av motsvarande förfarande. Även denna värdering publice-
ras på LTH:s hemsida. 
För den operativa utvärderingen, som är institutionens ansvar, tillämpas mer eller mindre 
formella sätt att fånga upp studenternas tankar och åsikter under pågående kurs. Detta 
görs exempelvis genom spontan dialog eller att studentrepresentanter bjuds in till planera-
de veckomöten med kursansvariga lärare. 

55.  UNV tillvaratar lärarnas erfarenheter vid utvärderingsmöten, lärarmöten, representation i 
nämnden samt genom en spontan dialog. Institutionerna har en öppen dialog med UNV. 
Inom varje institution sker ett erfarenhetsutbyte mellan de anställda genom bl. a 
regelbundna möten. På flera institutioner genomförs undervisningen i lärarlag. Dessa 
lärarlag kan bestå av lärare inom samma ämne som samarbetar inom en given pedagogisk 
form eller av lärare från olika ämnen som samarbetar inom ett kursblock. I arbetet med 
V02-planen har UNV aktivt uppmuntrat utvecklingsarbetet i lärargrupper med 
representation från olika ämnen. 
Lärarna finns i ett sammanhang av kontinuerligt samtal inom gruppen; ämnet/ämnena 
eller forskargruppen. Därigenom säkerställs att gruppens erfarenheter kontinuerligt uppda-
teras, erfarenheter och tankar utbytes och tas till vara. De flesta lärare deltar också i forsk-
ningsprojekt. Därigenom kan sådan erfarenhet utnyttjas i undervisningen. I en forskande 
organisation tillhör det själen att ständigt ta tillvara och dokumentera erfarenhet och dra 
nytta av den.  

56. Fyra ledamöter som representerar näringslivet deltar aktivt i UNV:s ordinarie möten och 
seminarier. Ändringsförslag angående utbildningsplanen stäms regelmässigt av med 
avnämarna genom att näringslivsrepresentanter bjuds in till diskussionskvällar och 
seminarier. Stora ändringsförslag sänds ut på bred remiss till olika företag, organisationer 
och myndigheter. Så gjordes senast i samband med införandet av V02-planen. Ett 
trettiotal företag och organisationer kom med synpunkter som ledde till justeringar av det 
ursprungliga förslaget.  
Enskilda ämnen/institutioner ordnar seminarier och diskussionskvällar för att få in avnä-
marsynpunkter kring vissa ämnesområden eller fördjupningsprofiler inom V-
utbildningen. Synpunkter på utbildningen samlas också informellt in på kursnivå genom 
diskussioner med näringslivsrepresentanter som medverkar i grundutbildningen i form av 
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adjungerade professorer och lektorer, gästlärare och gästföreläsare, ordinarie lärare som 
arbetar deltid i näringslivet samt övningsassistenter. 
Genom organisationen SVR, Svenska Väg- och vattenbyggares Riksförbund, samlas också 
avnämarsynpunkter in, både regionalt (SVR-Syd) och nationellt. Vidare samverkar V-
programmet med BI (Sveriges Byggindustrier) när det gäller rekrytering och håller möten 
med avnämarrepresentanter i denna fråga ett par gånger per termin (se fråga 64). 

57. 1996-1998 gjordes en stor utvärdering som är väldokumenterad (www Utvärdering av 
civil- och diplomingenjörsutbildningarna i samhällsbyggnadsteknik och väg- och 
vattenbyggnad i Sverige och Finland ISBN 91-630-7001-4). Denna utvärdering styr och 
inspirerar till stor del fortfarande kvalitetsarbetet inom V-programmet. Den ligger också 
till grund för V02-planen som började utvecklas 1999. 
Högskoleverkets bedömargrupp gjorde ett platsbesök i november 2000 och föreföll nöjda 
med V-programmets kvalitetsarbete. Resultatet finns dokumenterat i Högskoleverkets 
rapport 2001:5R, http://www.evaluat.lu.se/kvalutv/HSV0105R.pdf. V-programmets kva-
litetsarbete har därefter vidareutvecklats.  

58. Utvecklingsinsatser som speciellt bör lyftas fram är: 
 V02-utbildningsplanen inklusive  
• Försöksverksamhet 2000-2002 ”Nytt utbildningssystem för LTH” (PM 99-

12-02, Dnr LTH G19 1872/98). Huvudkomponenter i systemet var längre 
läsperioder med integrerade och varierade examinationsformer, mera tid för 
studenternas egen inlärning, studentaktiva undervisningsformer samt peda-
gogisk förnyelse. Det sista omfattade bl. a blockindelning med ämnesinteg-
ration, projektundervisning och problembaserad inlärning redan under de 
första åren av studierna. 

• Röda Tråden-projektet inom Byggnadsteknik-blocket. Detta projekt har ini-
tierats år 2000 av UNV för att utveckla kursmaterial, examinationsformer, 
kurssamordning och kurssamband med avsikten att betona integration och 
kopplingar mellan kurserna fysik, byggnadsmaterial, husbyggnadsteknik och 
installationsteknik samt omgivande kurser i t ex matematik. Projektet skulle 
utgöra en inspirationskälla för vidare arbete med röda trådar inom V-
utbildningen. Inom projektets ram har tillämpningsprojektet ”huset” utveck-
lats. Detta löper genom hela byggnadsteknikblocket och utnyttjas också i 
flera efterföljande kurser. 

• Pedagogiskt utvecklingsarbete med pedagogiskt handlingsprogram (se fråga 
59 och www Pedagogiskt handlingsprogram). 

 Utvecklingen av introduktionen till V-programmet (se fråga 32, www introduktions-
målen). 

 Matematikprojektet för att förbättra studenternas inlärning och examination i mate-
matik (se fråga 33). 

 Trafiktekniks utveckling av PBL-baserad kurskedja 
(www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/TrafikPBL.PDF). 

 Kvalitetsuppföljningssystemet (se fråga 53). 

59. V-programmet deltar och samarbetar aktivt i LTH:s övergripande högskolepedagogiska 
utvecklingsarbete, det så kallade Genombrottet, utifrån vilket UNV har arbetat fram en 
pedagogisk handlingsplan för V-programmet. Handlingsplanen har ingått som en viktig 
del i underlaget för utvecklingen och genomförandet av den nya utbildningsplanen V02. 
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En av hörnstenarna i den nya utbildningsplanen var att skapa ett varierat utbud av olika 
undervisnings- och examinationsformer på kurserna inom utbildningsprogrammet. 
UNV uppmuntrar lärare att ta del av befintliga fortbildningskurser inom LTH och/eller 
att fråga efter riktad pedagogisk konsulthjälp. UNV har också initierat en särskild arbets-
grupp för pedagogik och lärarfortbildning, vilken bereder och tar initiativ till pedagogiskt 
utvecklingsarbete inom V-programmet. I arbetsgruppen ingår, förutom lärare, också stu-
dent- och näringslivsrepresentanter. Utöver den LTH-gemensamma pedagogiska fortbild-
ningsverksamheten har UNV, på förslag från arbetsgruppen, arrangerat pedagogiska 
workshop-serier under 2003 och 2004 med hjälp av expertis från Genombrottet. Vid den 
senare pedagogiska workshopen deltog även lärare från L-programmet. 
Huvudprincipen i det pedagogiska utvecklingsarbetet är att betona samspel och överens-
stämmelse mellan mål (1), lär- och undervisningsaktiviteter (2) och examination (3) samt 
att undervisningen ska ha studentens inlärningsperspektiv som utgångspunkt. 

60. 

År HSTD/HSTK per 
kalenderår HPRK per kalenderår 

Totalt antal examina 
Män      Kvinnor 

1996 403 357 54 22 
1997 402 306 56 22 
1998 369 328 68 24 
1999 371 335 49 21 
2000 373 315 48 15 
2001 387 333 55 14 
2002 407 371 48 25 
2003 432 384 35 23 
2004 486 400 30 25 

 
Antalet examinerade har sjunkit de senaste åren vilket bl. a beror på att studietiden för att 
erhålla en civilingenjörsexamen är på väg att öka. 

61.  En vanlig orsak till studieuppehåll är att studenten har kommit efter i studierna. Han/hon 
ägnar då en eller två terminer åt att ta igen resttentor, ofta i kombination med arbete eller 
andra mindre krävande studier. En annan orsak är att studenten behöver en paus i 
studierna och ägnar en eller två terminer åt resor eller arbete.  
För att ge en uppfattning om avbrottens och uppehållens omfattning på V-programmet 
har antagningsomgång 2000 granskats, totalt 111 studenter. Av dessa har 9 bytt till annat 
civilingenjörsprogram vid LTH och 13 har avbrutit sina studier. Det är 36 studenter som 
någon gång under studietiden gjort uppehåll. 

62. 
   1996   1997   1998 1999 2000 

Kön M K M K M K M K M K 
Nybörjare 47 36 57 34 61 35 66 30 69 42 

Antal (av dessa) som 
uppnått >40 p 32 23 43 22 39 23 40 24 42 36 

Antal som uppnått >80 p 22 17 33 15 28 17 27 19 33 26 
Antal som uppnått >110 

p 10 5 23 8 14 6 14 10 14 14 

Antal som studerat 
utomlands 5 2 3 3 2 2  2 1 3 

 



 LTH, Väg- och vattenbyggnad 

  235 

 Antal som avlagt examen på 
programmet 

Antal som avlagt CI-examen vid 
lärosätet 

Terminer efter 
antagning 10 12 14 10 12 14 

Kön M K M K M K M K M K M K 
1996 7 2 14 12 22 18 7 2 14 12 22 19 
1997 16 4 29 13 32 15 16 4 31 14 34 16 
1998 10 2 15 15   11 3 17 16   
1999 10 8     10 9     

 
UNV har i mer än 10 år gjort noggranna uppföljningar av resultaten under första året och 
genomfört åtgärder då resultaten inte varit tillfredsställande. Denna inriktning på arbetet 
motiveras av att det finns ett mycket starkt statistiskt samband mellan första årets resultat 
och sannolikheten att en student ska erhålla en civilingenjörsexamen. Under mitten av 
1990-talet sjönk studieresultaten i årskurs 1, vilket också syns på de värden i ovanstående 
tabell som gäller antagna 1996. De sjunkande studieresultaten under dessa år har också 
gjort avtryck i examinationsfrekvensen för dessa antagningsomgångar. Efter insatser och 
bearbetning vad gäller introduktionsperioden samt innehållet och uppläggningen av ma-
tematikkurserna vändes trenden 1997. Tyvärr föll resultaten tillbaka något igen för årskul-
larna 1998 och 1999, vilket delvis kan förklaras med bristande motivation genom att en 
ovanligt liten del av dessa studenter hade V-programmet som sitt förstahandsval (34% och 
43 % mot drygt 60% i genomsnitt). Detta syns också i ovanstående två tabeller samt i 
nedanstående figur från V-programmets uppföljningsverksamhet. 

 
Andel av en viss antagningsomgång som uppfyllt CSN:s krav efter årskurs 1, tagit V-examen 
efter 6 år samt klarat mindre än 13 poäng efter årskurs 1. 
Från och med antagningsomgång 2000 finns en tendens till att en större andel av studen-
terna fortsätter studierna upp i högre årskurser, vilket bör kunna medföra att antalet civil-
ingenjörsexamina kommer att stiga de kommande åren. Ett osäkerhetsmoment i denna 
slutsats är dock att trots att de antagna för åren 2000 och framåt i genomsnitt klarat fler 
poäng än de antagna under perioden 1993-1999 (med undantag av antagna 1997) är det 
en jämförelsevis hög andel av den första gruppen som har svårigheter med matematikkur-
serna. UNV har därför i september 2004 tillsatt en arbetsgrupp som under 2005 i sam-
verkan med matematiska institutionen ska se över vad som behöver göras för att motverka 
denna tendens (se fråga 33). 
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63. Utifrån resultat på enskilda kurser och totalt tagna poäng kallar studievägledaren studenter 
som ligger efter till individuella samtal där man tillsammans upprättar en studieplan. I 
många fall blir det sedan en kontinuerlig kontakt för att följa upp hur studierna går. 
Arbetet sker löpande under läsårets gång med avstämningspunkter enligt 
kvalitetsuppföljningsplanen 
(www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/KvalarsplanV.pdf).  

64. Alumnienkäter skickas ut cirka vart tredje år till alla som tagit en V-examen för cirka 0,5-
3,5 år sedan. Detta har genomförts systematiskt med ungefär samma frågor sedan 1993. 
Svarsfrekvensen är alltid 70-80%. Frågorna handlar om vad de unga civilingenjörerna 
anser om utbildningen och sin kompetens i förhållande till arbetslivets krav. Det finns 
också bakgrundsfrågor om deras studieinriktning, arbetsuppgifter, lön och liknande.  
UNV:s kvalitetsmål angåendei vilken utsträckning de utexaminerade fått relevanta arbeten 
är: 
Varje student ska ha erhållit en anställning högst sex månader efter examen. 
Enligt den senaste alumnienkäten (www.v.lth.se) var tiden mellan examen och anställning 
i genomsnitt 19 dagar. De arbetsuppgifter som redovisas tyder på att nästan alla har fått 
ett relevant arbete. 
Vad gäller V-alumnis syn på sin utbildning visar den senaste enkäten att majoriteten anser 
att V-utbildningen givit grundläggande matematisk-naturvetenskaplig kompetens som är 
tillräcklig (60%) eller för hög (38%).  De är överlag nöjda med utbildningens innehåll och 
den kompetens de erhållit, exempelvis vad gäller problemlösningsförmåga och teknisk 
kompetens. Dock anser cirka 35% att de erhållit för låg kompetens i muntlig och skriftlig 
kommunikation på svenska. Motsvarande siffra för engelska är nära 70%. Ungefär en 
tredjedel tycker också att de erhållit för liten förmåga att kommunicera med icke-tekniker 
i förhållande till de krav som ställs på dem i arbetslivet. Tendensen har varit likartad ända 
sedan den första enkätomgången gjordes för examinerade 1993-1995. Som en konsekvens 
av detta resultat integreras och examineras muntlig och skriftig kommunikationsteknik 
samt redovisningsteknik i mycket högre grad i V02-planen än tidigare. Lärare och studen-
ter upplever nu att kompetensen är på väg att öka i detta avseende.  
Vidare visar V-alumnienkäten att drygt 60% av de unga V-ingenjörerna anser att de erhål-
lit för låg kompetens inom ekonomi och juridik. Drygt 40% menar att utbildningen givit 
för låg kompetens i planering och arbetsledning och cirka 70% säger att färdighetsträning-
en har varit för liten i utbildningen. Ungefär 70% menar att arbetsmiljöpraktiken är viktig 
eller mycket viktig för utbildningen. Orsakerna till dessa siffror är mångfacetterade och 
UNV arbetar fortfarande med åtgärdsplaner. När det gäller färdighetsträning är det ut-
bildningens målsättning att en del av denna ska ske i arbetslivet efter examen. När det 
gäller arbetsmiljöpraktiken har denna tyvärr tagits bort mot programmets vilja men UNV 
har sedan 2003 försökt kompensera detta genom att utveckla praktikdagar, studiebesök i 
smågrupp eller liknande inslag som integreras i de obligatoriska kurserna.  
Teknologenkäten visar följande resultat för V-civilingenjörer: 
Studenterna är mycket nöjda, och de tyckte det var mycket viktigt, med sina kunskaper då 
det gäller att kunna: 
 använda datorn som arbetsverktyg 
 självständigt lösa problem 
 använda IT 
 skriftlig presentation 
 följa kunskapsutveckling. 

Den färdighet man saknade var att kunna medverka i förändringar och muntligt presente-
ra på engelska. 
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65. Uppföljning av avnämarnas uppfattning om de utexaminerade görs men inte regelbundet. 
En del undersökningar genomförs både nationellt och lokalt av avnämarnas 
uppfattningar, ofta i anslutning till att man vill omstrukturera och förnya programmen. 
Under fråga 56 beskrivs en del av detta arbete. Genom kontakter med exempelvis SVR, 
Byggrådet, Vägverk och konsulter finns kontinuerligt utbyte av synpunkter på 
utbildningen. Dessa sker i huvudsak i muntlig form vilket gör att en del information inte 
finns nedskriven även om hänsyn tas till detta vid diskussioner av utbildningens 
utformning. 
De slutsatser som kommit fram ur de undersökningar som gjorts under den senaste 7-
årsperioden har legat till grund för arbetet med den utbildningsplan som påbörjades hös-
ten 2002. Det framgår av flera av dessa analyser att den tekniska kunskapen oftast anses 
vara tillräckligt hög, utom för vissa konsultföretag. Några områden som ofta framhölls 
som mindre bra hos den nyutexaminerade civilingenjören är ekonomikunskaperna, mark-
nadsföring, logistik, kommunikationsteknik, produktionsplanering och helhetssyn på yr-
kesrollen. I arbetet med den nya utbildningsplanen beaktades flera av dessa synpunkter 
genom att införa nya moment i utbildningen, exempelvis mer integration mellan olika 
ämnen, införande av fler moment där studenterna ska presentera sina arbeten muntligt 
och/eller skriftligt. Det har också diskuterats fler inslag av projektledningskaraktär men 
samtidigt som detta efterfrågas är det svårt att alltför tidigt i utbildningen införa denna typ 
av inslag. För att på bästa sätt binda ihop kunskaperna kommer det i fjärde årskursen fin-
nas krav på att studenten följer åtminstone en av ett antal synteskurser. Dessa synteskurser 
bygger på en kedja av kurser.  

66. Av de kvalitetsmål som UNV satt upp, och som följs upp enligt ett årsschema, är det 
främst följande delmål som berör utexaminering (www kvalitetsuppföljningsplanen): 
Minst 50% av antalet antagna till 180-poängsutbildningarna skall ha avlagt examen inom 
sex år från studiestarten. Minst 75% av antalet antagna till 180-poängsutbildningen skall ha 
avlagt examen inom 10 år från studiestarten. 
Fram till de som började 1994 har programmet uppnått det första delmålet utan problem 
och varit nära att uppnå det andra. Därefter har programmet inte uppnått dessa mål. Det 
finns flera orsaker till detta. Dels har studieresultatet under årskurs V1 och V2 varit svagt 
under antagningsåren 1994-1996, dels var en stor grupp av de som antogs 1998 och 1999 
inte motiverade för V-programstudier och avbröt studierna och dels finns en generell ten-
dens att fler studenter tar längre studieuppehåll än tidigare (se också fråga 62). Det sist-
nämnda innebär att den totala tiden för att erhålla en civilingenjörsexamen förlängs. 

67. Huvudinriktningen i vårt pedagogiska utvecklingsarbete är samspelet mellan 1) mål, 2) 
läraraktivitet och 3) examination (se också fråga 59). UNV strävar ständigt efter att 
utveckla detta samspel och se till att examinationen i stor utsträckning mäter 
måluppfyllelsen och att den är förankrad i mål och läraraktiviteter. På så vis är 
examinationen i enskilda kurser och inte minst i examensarbetet ett sätt att säkerställa de 
utexaminerades kunskaper och färdigheter. UNV arbetar kontinuerligt med att diskutera 
kursplanerna och deras mål och även hur dessa mål uppfylls samt hur utbildningsplanens 
övergripande mål uppfylls.  
Ett av utbildningens huvudmål är att de utexaminerade efter något års yrkeserfarenhet ska 
kunna svara för teknisk utveckling på internationellt konkurrenskraftig nivå. Uppfyllandet 
av detta mål försöker vi försäkra oss om genom egna alumnienkäter och diskussioner med 
näringslivsrepresentanter (se också fråga 56). Det ska också nämnas att UNV arbetar med 
att inlärningen under utbildningen i ännu högre grad ska stimulera till ett livslångt lärande 
och fortbildning efter civilingenjörsexamen. 
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Lantmäteri (L) 

Arbetet med självvärderingen inleddes den 1:e november 2004. En styrgrupp utsedd av 
Rektor ansvarade för att arbetet spreds över hela lärosätet. Vidare bildades en arbetsgrupp 
bestående av fem lärare från olika delar av LTH och två personer från styrgruppen. Under 
november månad informerades utbildningsnämnden för lantmäteriprogrammet (UNL) 
om utvärderingen och tidplanen.  
Det poängterades att HSV angett tre syften med utvärderingen. Det påtalades speciellt att 
nyttan av självvärderingen ligger i processen hos lärare och studenter som arbetar med den 
och det bidrag detta kan ge i vårt eget förbättringsarbete i enlighet med HSVs priorite-
ringar.  
 Till arbetet organiserades en programgrupp bestående av:  
  Boo Lilje   Utbildningsnämndens ordförande 

Klas-Ernald Borges Utbildningsledare 
Eva Rosengren  Utbildningsplanerare 
Wiveca Axner  Studievägledare 
Ulf Jensen  Lärare 
Anna Axelsson  Lärare 
Lars-Christer Böiers Lärare 
Jakob Nordahl  Student 
Helena Everhed Student 
Anne Landin LTH:s arbetsgrupp (Väg- och vatten, Lantmäteri, 

Riskhantering) 
Arbetet på programnivå inleddes med en work-shop den 11:e januari där det första utkas-
tet till lärosätesdelen presenterades och diskuterades och sedan gavs utrymme för pro-
gramgrupperna att starta med de programvisa faktadelarna. Veckorna som följde samman-
ställdes alla förslag och synpunkter till ett första utkast av faktadelen. Vissa frågor hantera-
des på lärosätesnivå med hjälp av enkäter. Prefekterna formulerade förslag på utvalda frå-
gor. En Temadag arrangerades för programgruppen den 10:e februari då faktadelen disku-
terades och arbetet med de tolv självvärderingsprinciperna initierades.  
I syfte att sprida kreativa diskussioner brett inom programmet tillämpades en linking-pin 
organisation, dvs. alla lärare i programgruppen bildade en grupp med två andra lärare och 
fyra studenter. Huvudansvaret för principer och frågor i faktadelen delades upp under ar-
betsperioden fram till den 2:e mars då en andra temadag hölls. Under denna temadag be-
arbetades de omarbetade texterna ytterligare och självvärderingens tolv principer formule-
rades med utgångspunkt från de olika gruppernas förslag. Faktadelen och självvärderingen 
justerades och sändes ånyo ut den 10:e mars. Den 15:e mars diskuterades den slutliga ver-
sionen på ett UNL-möte och därefter överlämnades dokumenten till styrgruppen för att 
den 17:e mars redovisas för LTH:s rektor.  
Alla medlemmar i de olika grupperna har haft regelbundna möten med livliga diskussio-
ner kring självvärderingen. All information från Högskoleverket samt skriftligt material 
har funnits tillgängligt på LTH:s intranät och varit tillgängligt under arbetets gång för 
studenter och personal. Sammanfattningsvis har arbetet med självvärderingen varit enga-
gerande och givande för både personal och studenter. Arbetet har bidragit till många nya 
tankar och funderingar på såväl program- som lärosätesnivå.  

22. Civilingenjörsutbildningen i lantmäteri vid LTH startade 1992. Den tillkom på förslag 
från en statlig utredning (utredaren om lantmäteriutbildningarna; SOU 1991:96, 
Lantmäteriutbildningar i Luleå och Lund). Det bärande motivet var att rekryteringen till 
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landets enda utbildning av civilingenjörer inom lantmäteri vid KTH var regionalt 
obalanserad och att södra och västra Sverige behövde en egen utbildning. 
Utredaren konstaterade också att behovet av civilingenjörer i lantmäteri skulle öka. Den 
analysen grundades huvudsakligen på prognoser om en ökande efterfrågan på förrätt-
ningslantmätare och mark-/exploateringsingenjörer till kommunala sektorn, även om man 
noterade att marknaden för de mer ekonomiskt inriktade arbetsuppgifterna också var i 
stigande. Utredaren tänkte sig att det var ”den mer traditionella [inriktningen] med tydli-
gare inriktning på juridik, men med relativt stora inslag också av teknik, ekonomi och 
planeringsämnen” som skulle prioriteras för att passa ”de kompetenskrav som uttrycks i 
lantmäteriinstruktionen”. 
Utredaren föreslog också två professurer – ”helt nödvändigt för att ge forskningsstöd för 
utbildningslinjen och erforderlig lärarkompetens” – varav en i fastighetsinformationstek-
nologi och en i fastighetsrätt. På denna punkt uppfylldes inte utredarens önskemål; det 
finns en professur i fastighetsinformationsteknik, som kan sägas kombinera de två man 
tänkt sig.  
Arbetsmarknaden utvecklades under 1990-talet inte åt det håll utredaren tänkt sig. Det 
statliga lantmäteriet skars kraftigt ned och rekryterade knappast alls några civilingenjörer i 
lantmäteri. Däremot var aktiviteten på bygg- och fastighetsmarknaderna hög. Utbildning-
en kom därför att inriktas mot ekonomi snarare än mot de fastighetsrätt/fastighetsteknik. I 
den utbildningsplan som började 1998 var det obligatoriska inslaget av fastighetsteknik 
och stadsbyggnad nere i 6 poäng. 
I den utbildningsplan från 2001, www.l.lth.se/programmet/, som framför allt beskrivs i 
fråga 24, ändrades balansen och utbildningen har delvis återgått till de ursprungliga tan-
karna. Tematerminen fastighetsteknik, med stadsbyggnad och fastighetsrätt har nu 22 
obligatoriska poäng. 
Även programmets tekniska delar har utvecklats i en delvis annan riktning än den utreda-
ren tänkt sig. Betänkandet lade huvudvikten vid de mättekniska ämnena som geodesi och 
fotogrammetri, men det är geografiska informationssystem (GIS) som dominerar, främst 
pga god kompetens vid LUs GIS-centrum. 
Det som kännetecknar utbildningen idag är koncentrationen på stora tematerminer, som 
ger utrymme för projektarbeten och annan färdighetsträning, istället för den traditionella 
kompotten av småkurser, lästa bredvid varandra. T ex lantmäteriförrättningar och andra 
exploateringar av mark och fastigheter är komplicerade processer, där teknik, ekonomi och 
juridik samverkar. Utbildningen ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs för så-
dana uppgifter. Projektarbetena ger den nödvändiga träningen i att bedöma och samla in 
information och att lämna förslag i form av skriftliga rapporter. 
Det är en allmän professionell kompetens som eftersträvas, ”grundläggande yrkesmässig 
kompetens” enligt utbildningsplanen, och därför saknas det mer utpräglade inriktningar 
(förutom teknisk geomatik). Kursernas innehåll är tydligt relaterade till kraven på den bli-
vande lantmätaren. Ledstjärnan är att alla ska behärska fackområdenas teknik, ekonomi 
och juridik. Än viktigare – men här återstår utvecklingsarbete – är att kombinera och in-
tegrera dessa områden. 
Den breda kompetensen har stora fördelar. Civilingenjören L är inte beroende av tillstån-
det inom en viss sektor av arbetsmarknaden och har möjligheten att under sitt yrkesliv 
växla mellan områden och finna det som passar bäst. Samtidigt måste man vara klar över 
att den allmänna fastighetsmarknaden försörjs även av andra utbildningar: V-ingenjörer, 
arkitekter, fastighetsförvaltare, företagsekonomer, och fastighetsmäklare. L-utbildningen är 
tillsammans med KTH:s samhällsbyggnadsprogram ensam om att ta fram civilingenjörer 
för lantmäteriförrättningar och markexploateringar i statlig, kommunal och privat regi. 
Det är därför nödvändigt att särskilt beakta denna viktiga samhällsfunktion.  
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23.  Lantmäteristuderande läser i huvudsak ämnen inom matematik, teknik, juridik och 
ekonomi. Tematerminernas blandade innehåll har lett till att en bedömning gjorts av hur 
många av poängen på varje termin som är att hänföra till respektive grupp. Fördelningen 
mellan dessa fyra ämnesområden är: 
 

Matematik Juridik Teknik Ekonomi 

18 % 33 % 34 % 15 % 

 
Ska uppdelningen göras som i mallen faller juridik och ekonomi under kategori c och för-
delning blir: 

Grundläggande 
vetenskaper 

Tekniska 
ingenjörsvetenskaper Övriga vetenskaper 

18 % 34 % 48 % 

 
Om alla kurser klassas enligt ovanstående kategorier och viktas mot hås blir resultatet föl-
jande fördelning: A: 28%B: 29% C: 43% 

24.  Utbildningen består av obligatoriska kurser (120 p), valfria kurser (40 p) och 
examensarbete (20 p). Termin 2-6 är uppbyggda som tematerminer med projektarbeten 
som en viktig del i inlärningsprocessen. Det inledande obligatoriska kursblocket omfattar 
sex terminer och innehåller dels grundläggande matematisk-naturvetenskapliga ämnen 
som är gemensamma för civilingenjörsutbildningarna vid LTH, dels baskurser inom 
lantmäteritekniska karaktärsämnen. Målet med de senare är att de ska ge grundläggande 
kunskaper exemplifierade med tillämpningar och därmed också ge studenterna ett 
gemensamt språk och gemensamma begrepp inom det lantmäteritekniska området. 
Under de följande tre terminerna kan studenten genom val av 40 poäng valfria kurser 
samt examensarbete skaffa sig en fördjupad och profilerad utbildning efter, till stora delar, 
eget önskemål. 
Av de valfria kurserna om 40 poäng ska studenten välja minst 30 poäng inom det utbud 
som finns inom lantmäteriutbildningen med beaktande av förkunskapskrav. Dessa 30 po-
äng väljs i huvudsak inom ett område, för att utgöra en grund inför valet av ämne för ex-
amensarbete. Förutom kurser inom lantmäteriutbildningen får även icke överlappande 
kurser (max 10 p) väljas. 
Under termin 7 och 8 är presenteras kurserna efter områdena 

FR - Fastighetsrätt/fastighetsteknik 
FE - Fastighetsekonomi/fastighetsförvaltning 
G - Geomatik 
TG - Teknisk geomatik (från och med termin 5) 

För studerande som väljer Teknisk geomatik är den gemensamma delen endast de fyra 
första terminerna, varefter specialiseringen inom geomatik görs under fyra följande termi-
ner med 59 poäng inriktningsobligatoriska kurser samt 21 poäng valfria kurser. Dessutom 
kan specialisering ske genom de LTH-gemensamma avslutningarna TM (Technology 
Management) och IE (Industriell Ekonomi). Examensarbete för studenter inom TM- och 
IE-avslutningarna ska göras med anknytning till lantmäteriområdet. 
Tidigare kunde en särskild inriktning skrivas in i examensbeviset, men sedan år 2003 är 
denna möjlighet borttagen. För programmets del har det inneburit att man valt att inte 
ställa specifika krav för hur en specialisering ska göras. Det finns istället en lista på 32 val-
fria L-kurser. Det enda kravet för examen är att minst 30 p kurser måste finnas från denna 
lista. Programmet ger dock information om rekommenderade kurskedjor inom de olika 
specialiseringarna.  
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Av de 32 valfria L-kurserna ges 17 st enbart för L-programmet, vilket innebär att de är 
särskilt utvecklade för L-studenterna. 6 kurser ges för L- och V-programmet. De resteran-
de 9 kurserna ges tillsammans med A och V, eller med några andra program. Några kurser 
ges i utbildningar utanför LTH (Mäklarutbildning, vid Ekonomihögskolan och för Na-
turgeografer). 
2001 års utbildningsreform har inneburit att de obligatoriska tre första åren omfattar ett 
ämnesmässigt lite bredare och djupare område än tidigare. Det kräver att vissa kurser i 
årskurs 4 måste revideras med hänsyn till de ökade baskunskaperna studenterna nu har. 
Detta arbete har startat under läsåret 2004/05, som är det första året med studenter i 2001 
års utbildningsplan. 

25. L-programmet är utformat utifrån tematerminer. Det innebär att de medverkande lärarna 
i en enskild termin har ett gemensamt ansvar för att ämnesområdet integreras. 
Tematerminskurserna i årskurs 2 har ett parallellt ämne (matematisk statistik, 
programmering och flerdimensionell analys – under höst- respektive vårtermin), som har 
ämnesmässig koppling till tematerminen. Ett visst samarbete förekommer mellan 
tematerminskursen (Geomatik respektive Fastighetsinformationsteknik – kursdelen GPS) 
och den parallella kursen. 
Det görs ingen direkt integration av de matematiska ämnena i årskurs 1 (FMA410 och 
FMA420), då det inte finns givna kopplingar till de andra ämnena (Grundläggande juri-
dik med fastighetsrätt och Mark och miljö). Kursen i matematisk statistik har en tydlig 
koppling till ämnet geomatik, och de ges därför parallellt under ht i åk 2. Den matematis-
ka kompetensen är ett generellt krav i civilingenjörsutbildningar, och den bör också ses 
som en särskild kompetens i L-programmet i jämförelse med vissa andra angränsande hög-
skoleutbildningar utanför de tekniska högskolorna. 
Samverkan mellan de fem terminerna och även den första terminens juridikkurs sker ge-
nom särskilda utvärderings-/planeringsdagar. De två första dagarna genomfördes under år 
2004, och kommer att fortsätta under år 2005. I detta arbete görs bl. a en översyn av 
eventuella överlappningar och eventuella ämnesmässiga luckor under de första tre åren. 
Det görs också utvärdering av inriktningskurserna i årskurs 4 utifrån krav på fördjupning 
av tematerminerna.  
Studenternas synpunkter och erfarenheter av utbildningsprogrammet ges stor vikt i utvär-
deringar och utveckling av programmet.  

26-28Data för frågorna 26-28 baseras på enkät som riktats direkt till kursansvariga lärare på ca 
500 kurser på hela LTH (27 kurser inom L-programmet), och svarsfrekvensen var ca 
90%. Informationen är helt oviktad. Vare sig kursernas omfattning i poäng, 
undervisningstid, kontakttid för olika lärarkategorier etc. har vägts in i informationen. 
Sammanställningen av enkäten för alla kurser och alla program finns på 
www.ceq.lth.se/hsvutv/resultat.php. 
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26. 

 
Genomsnittligt 

antal disputerade 
lärare 

Genomsnittligt 
antal icke 

disputerade lärare 

Andel 
disputerade 
lärare på L-
programmet 

Andel 
disputerade 

på LTH 

Obligatoriska 
kurser 1,7 4,0 30% 43% 

Valfria kurser 1,1 1,7 39% 51% 
Oviktat 

genomsnitt för 
ovanstående 

kurser 

1,2 2,0 38% 47% 

 
Statistiken för L-programmet är inte fullständig. Eftersom statistiken avser HT 2004 sak-
nas statistik för de valfria kurserna från ett 15-tal valfria kurser. 
Andelen disputerande lärare på L-programmet är lägre än på LTH i sin helhet. Många av 
de lärare som engageras internt eller externt är inte heller disputerade. Eftersom det inte 
bedrivs forskning är detta en brist som skulle behöva åtgärdas. Av 12 valfria kurser som ges 
av institutionen Trafik och Samhälle leds endast en av disputerad lärare. 

27. 

 
Genomsnittligt 

antal aktivt 
forskande lärare 

Genomsnittligt 
totalt antal lärare 

på kurserna 

Andel forskande 
lärare på L-
programmet 

Andel 
forskande 
lärare på 

LTH 
Obligatoriska 

kurser 3.0 7,4 40% 68% 

Valfria kurser 1,7 2,7 63% 78% 
Oviktat 

genomsnitt för 
ovanstående 

kurser 

1,9 3,4 56% 75% 

 
Antalet forskande lärare är normalt högre än antalet disputerade lärare, vilket beror på att 
undervisande doktorander alltid forskar aktivt. 
Forskningen inom lantmäteriområdet har varit relativt begränsat, och utvecklats under de 
senaste 20 åren till större självständighet gentemot de offentliga myndigheterna. På LTH 
sker forskning inom kärnområdet i lantmäteri i begränsad omfattning (totalt 4 doktoran-
der, varav en disputerad). Det finns dock närliggande forskningsområden av längre tradi-
tion och större omfattning, t ex byggnadsekonomi och GIS, inom vilka studenter ges möj-
lighet att läsa fördjupningskurser. 
Anledningen är att L-programmet inte är sprunget ur en forskningsmiljö utan av regional-
politiska skäl genom regeringsbeslut. Detta håller på att ändras, doktorander utbildas och 
på sikt kommer forskningsmiljön att utvecklas. 

28. 

Obligatorisk kurser Valfria kurser Genomsnitt för samtliga 
kurser på L-programmet 

83% 21% 32% 

 
Det är en fördel om föreläsare från näringslivet används i samklang med de akademiska 
lärarna. Därmed får undervisningen en direkt koppling till yrkeslivet. 
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29.  
  Årskurs 11   Årskurs 2  Årskurs 3   Årskurs 4   Årskurs 5 Ht 2004 
  K   M   K   M   K   M   K   M   K   M 

Antal 
studenter 21 31 15 27 16 23 25 17 12 17 

30. Antagning till senare del av program handläggs gemensamt vid LTH efter yttrande från 
berörd utbildningsnämnd. Det viktigaste villkoret för antagning till senare del av program 
är att studentens meriter tveklöst räcker för antagning i första årskursen eller att studenten 
har kompenserande studiemeriter från högskola. För dem som gått 
högskoleingenjörsutbildningar innebär detta normalt avlagd högskoleingenjörsexamen. 
Dessutom krävs att studenten inte behöver följa kurser i årskurs 1 i någon större 
omfattning. En individuell studieplan formuleras för de studenter som antas. Det är 
ovanligt, men det förekommer, att sökande inte kan antas på grund av platsbrist. 

31.  Studenterna är ganska nöjda med antalet läsplatser som finns tillgängliga. Dock är 
programmet till stor del gjort som projektarbeten, och tillgången till grupprum och 
datorer, som är av mer väsentlig betydelse, anses vara dålig. Vissa av de tillgängliga 
datorerna är försedda med professionell programvara specifik för L-programmet. 
Programmet har förändrats från ett läsande program till ett skapande program, men 
lokalerna har inte riktigt anpassats. Lantmäteriutbildningen har hittills haft seminarierum 
och datasalar i ett mindre byggnad på campusområdet. I byggnaden finns två 
seminarierum, en datasal och läsrumsutrymmen. Det ökade intaget har medfört att 
föreläsningar i allt högre grad sker utanför det s k L-huset. Fr. o m hösten 2005 kommer 
ett seminarierum att utnyttjas som datasal. 

32.  Sedan några år skickas en LTH-broschyr om lantmäteriutbildningen med hjälp av 
Sveriges Lantmätarförening och Lantmäteriet till alla gymnasister i Västra Götaland, 
Halland, Småland, Öland och Skåne som läser den tekniska och den naturvetenskapliga 
linjen (ca 8 000 broschyrer). Vidare producerar Lantmäteriets forum för fastighetsrättsliga 
och –ekonomiska frågor – Mark- och Fastighetsrådet  - en broschyr om 
civilingenjörsutbildningarna inom Lantmäteri vid KTH och LTH till alla gymnasister i 
hela Sverige som läser den samhällsvetenskapliga, den naturvetenskapliga och den tekniska 
linjen (ca 38 000 broschyrer). I broschyrerna presenteras dels utbildningarna, dels de 
framtida yrkena. 
Ett introduktionshäfte skickas till dem som har blivit antagna och godtagit sin plats på L-
programmet, dvs. i juli månad. Informationshäftet innehåller generell information om 
LTH och Lund, samt specifik information om L-programmet. De får också ett repeti-
tionshäfte i matematik. 
EWS-enkäten visar att mer än hälften av de antagna har läst L-programmets utbildnings-
broschyr, mot bara en tredjedel för alla antagna till LTH:s program.  
Under veckorna före uppropet kontaktas alla antagna per telefon av en äldre student, för 
att hälsas välkommen till LTH och ges möjligheter att ställa frågor om studierna. 
Uppropet brukar ske en fredag, 10 dagar innan den vanliga läsperioden börjar i månads-
skiftet aug/sept. På introduktionsdagen sker en presentation av utbildningsprogrammet, 
                                                 
 
1 För de högskolor som använder terminsregistrering definieras årskurs 1 som de som har första-
gångs- eller omregistrering på termin 1 eller 2 (FFG1, FFG2, OM1 eller OM2). Övriga årskurser 
definieras på motsvarande sätt. Högskolor utan terminsregistrering redovisar dem med någon form 
av kursregistrering eller resultat. Indelningen i årskurser sker efter den metod som högskolan be-
dömer lämpligast. 
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utbildningsnämnden och de lärare som ska undervisa under höstterminen. Dessutom in-
troduceras studentorganisationerna, som tar hand om de nya studenterna i faddergrupper. 
Under den kommande veckan ges undervisning i matematik och några pass med intro-
duktion i datorsystemet och program, samt studiesociala frågor. Mentorsgrupper för stu-
dieteknik startas i denna vecka, med ämnet matematik som utgångspunkt. Dessa grupper 
fortsätter under hela höstterminen. 
En tredagars fältresa (två övernattningar) görs till en scoutgård norr om Höör. Program-
met är uppdelat på studiesociala moment och en praktisk introduktion till de olika äm-
nesområdena i utbildningen. Förutom utbildningsnämnden och lärare ansvarar L-
studenternas intresseförening (L-tek) för programmet. 
Flertalet av de som börjar studera vid L-programmet har ingen eller ringa uppfattning om 
de framtida yrkena. Det är därför viktigt att snabbt introducera studenterna i de framtida 
yrkesrollerna. Under höstterminen anordnar utbildningsnämnden därför några lunchmö-
ten med de nya studenterna för att presentera programmet och dess organisation, samt 
några yngre yrkesverksamma civilingenjörer i lantmäteri. 
Programmet är litet. Det är därför angeläget att de studerande snabbt lär känna varandra. 
Så sker under vistelsen i scoutgården. Detta leder till att sammanhållningen blir god, att 
studenterna snabbt finner kamrater att studera tillsammans med, vilket i sin tur resulterar i 
gott studieresultat från början. 
Studenterna uttrycker sin tillfredsställelse med den introduktion som ges. 

33.  Under rundringningen innan upprop påminns de antagna om matematikhäftet och de ges 
också möjlighet att ställa frågor till den äldre studenten om hur han/hon uppfattar 
svårigheterna med studierna (se fråga 32). 
Mentorsprogrammet med matematiken är ett annat sätt att ge studenterna möjlighet att 
arbeta extra med matematik och att få idéer om studieteknik. 
I den första kursen i matematik, endimensionell analys, genomförs en färdighetstest i den 
tredje läsveckan, med möjligheter till bonuspoäng i den första tentamen i oktober. Alla 
övningar i matematik är ”räknestuga” vilket ger utrymme för undervisning baserad på den 
enskilde individens förkunskaper och behov. Kurschefen har schemalagd mottagningstid 
så att alla studenter har möjlighet att få individuell hjälp. 
I kursen Grundläggande juridik med fastighetsrätt ges två individuella uppgifter, varav 
den senare också ger möjligheter till bonuspoäng i tentamen i december. 
Arbete i grupper uppmuntras från den första terminen. Under de fem tematerminerna (vt 
åk 1 – vt åk 3) ges en eller flera projektuppgift varje termin, med grupper på 3-5 personer. 
Frågor om gruppens funktion och den enskildes roll tas upp på lite olika sätt under tema-
terminerna. Sammansättning av grupperna görs också på olika sätt, bl. a att studenterna 
själva får välja gruppmedlemmar. 
I inriktningskurserna i årskurs 4 finns förkunskapskrav (obligatoriska och/eller rekom-
menderade).  
I några kurser i årskurs 4 deltar studenter från olika program, framför allt V-, A- och L-
programmen. Undervisningen läggs upp för att de olika förkunskaperna hos studenterna 
ska kunna användas och komplettera varandra i övnings-/projektuppgifter. 
Det sker i övrigt inga andra åtgärder för att hantera brister och variationer i förkunskaper 
som de nya studenterna har från gymnasiet och ev. andra studier och arbete. Förutom ma-
tematik konstateras att det finns skillnader i bl. a engelska och det svenska språket. 

34. I tabellen nedan redovisas den i LTH: s Läro- och timplan redovisade schemalagda 
undervisningstiden uttryckt i enheter om 45 minuter inom det obligatoriska blocket de 
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första 4 terminerna. I diagrammet jämför vi denna schemalagda tid med den i Läro- och 
timplanen angivna självstudietiden (S). 

Föreläsningar Övningar Laborationer 

Termin Totalt Per 
poäng Totalt Per 

poäng Totalt Per 
poäng 

1 140 7,0 156 7,8 0 0 

2 152 7,6 320 16,0 0 0 

3 98 4,9 248 12,4 22 1,1 

4 140 7,0 282 14,1 16 0,8 

Medelvärde 133 6,6 252 12,6 10 0,5 
  

Lärarkollegiets reaktion på dessa siffror är att de är missvisande eftersom moment som har 
med projektarbeten i grupp och studiebesök inte avspeglas rätt i Läro- och timplanen. Ett 
arbete för att beräkna en mer rättvisande tidfördelning sett ur studenternas perspektiv har 
därför startats. 

35.  Under hösten 2004 genomförde utvärderingsenheten vid Lunds universitet en 
genomgripande studentenkät där samtliga studenter vid LTH fick möjlighet att besvara 
frågor kring sin utbildning. Undersökningen visade följande m a p den studietid som 
studenterna själva angav (tabellen anger medelvärden för antalet timmar per vecka): 

 Schemabunden tid  Självstudietid Total tid 
Lantmäteri 17 16 33 
LTH, åk2 26 16 41 
LTH, åk3 24 16 40 
LTH, åk4 20 19 40 
LTH, åk5 14 24 38 

Studenterna vid L-programmet bedömer att den tid som läggs ner för projektarbete inte 
kommit med i statistiken. Anledningen till att det är mindre schemabunden tid på L än 
övriga LTH kan bero på att klasserna är mindre och undervisningen blir mer effektiv då 
kommunikationen är mer direkt. Viss handledartid är inte schemalagd men kräver ändå 
en insats. Dessa timmar plus timmarna som läggs ner på projektarbeten i grupp blir ett 
”mörkertal” då projektarbetstimmarna inte uppfattas som schemalagd tid men inte heller 
som självstudietid. 

36.  Den viktigaste enskilda faktorn är uppläggningen med tematerminer under terminerna 2-
6, vilka infördes under läsåret 2001/2. Det innebär att den första årskursen, L01, i denna 
utbildningsplan nu har kommit till vt i åk 4. Under terminerna 2-4 finns det två parallella 
ämnen, tematerminskursen och en matematisk kurs. Under terminerna 5-6 omfattar de 
två tematerminskurserna hela undervisningen, dvs. utan parallella ämnen. Dessa två 
terminskurser, VFT045 Fastighetsekonomi (18 p) respektive VFT085 Fastighetsteknik 
(22 p) har byggts upp utifrån tidigare utbildningsplan med 3-5 p kurser utspridda över de 
tre första åren. Genom tematerminerna ges studenterna möjlighet att fördjupa sig i ett 
ämnesområde. Kursen VFT045 har en sekventiell uppläggning: nationalekonomi, 
företagsekonomi och slutligen fastighetsekonomi, medan kursen VFT085 har två 
parallella kursmoment (fysisk planering och lämpliga fastigheter), som knyter an till 
varandra, och ersätts i läsperiod 2 med två andra parallella moment av kompletterande 
karaktär (fastighetsrättsliga ersättningsprinciper och fastighetsrätt). Genom att få möjlighet 
att koncentrera sig till ett eller högst två parallella ämnesområden, med tydlig koppling till 
varandra, ges förutsättningar att integrera ämneskunskaperna. 
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Under termin 7 och 8 väljer studenterna fördjupningskurser för att få en specialisering. De 
flesta kurserna är på 5 p och ges under en läsperiod, vilket gör att studenten normalt sett 
läser högst två kurser parallellt. Den enskilde studenten väljer själv de kurser som han/hon 
anser relevant för sin specialisering. Kursutbudet är uppbyggt så att det ska finnas kurser 
inom var och en av de tre huvudinriktningarna fastighetsrätt, fastighetsekonomi och geo-
matik. Förutom dessa kurser väljer många studenter andra kurser inom LTH eller LU av 
särintresse. Utbildningsplanen tillåter högst 10 p kurser som inte kategoriseras som L-
kurser. Utbildningsnämnden upprättar förslag till kurskedjor inom de olika inriktningar-
na. 
Studenterna konstaterar att vissa av kurserna i åk 4 inte innehåller en tydlig fördjupning 
från respektive tematermin. En översyn görs under 2005 för att försöka uppnå en tydlig 
specialisering i inriktningskurserna i åk 4 gentemot tematerminskurserna i åk 1-3. 

37. Projektarbetena under tematerminerna är det främsta momentet för att stimulera ett 
sådant tänkande. I de fastighetsrättsliga kurserna och kursmomenten tas nuvarande 
lagstiftning upp relativt djupgående under tematermin 6, varvid studenterna förutsätts lära 
sig hur det fungerar idag. Ett kritiskt förhållningssätt till lagstiftningen förekommer dock i 
för liten utsträckning. Det sker i vissa moment och kurser, särskilt i årskurs 4, då man kan 
anse att studenten har kunskap om det nuvarande fastighetsrättsliga systemet, och utifrån 
det kan gå djupare i en kritisk analys. 
I projektrapporterna ges uppmärksamhet åt rapportstruktur och vetenskaplig utformning. 
Det ges dock för lite utrymme åt källornas skiftande vetenskapliga värde, särskilt då källor 
från Internet används i allt högre utsträckning. 
Den grundläggande akademiska skillnaden mellan civilingenjörer och högskoleingenjörer, 
dvs. att kunna utveckla/förändra resp. tillämpa tekniken, har av tradition inte givits stor 
uppmärksamhet. Innan L-programmets tillkomst på LTH år 1992 var L-programmet på 
KTH det enda i sitt slag i landet. Detta program har under tidigare decennier känneteck-
nats av en yrkesutbildning för bl. a Lantmäteriet och kommunerna.  

38. Träning i rapportskrivning sker framför allt genom tematerminernas projektarbeten. 
Studenterna tycker, enligt Teknologenkäten, att de får goda kunskaper och bra träning i 
både skriftlig och muntlig kommunikation. Studenterna får kontinuerlig träning genom 
hela utbildningen i olika forum, där de får kommentarer och kritik både på det som 
presenteras och på hur presentationerna utförs. Undervisning om hur rapporter bör göras, 
från uppdrag till slutlig rapport, ges i viss omfattning. Det har dock inte skett någon 
sammanhållen träning mellan tematerminerna om hur studenterna kan utveckla sin 
förmåga.  
I några av tematerminskursernas projekt krävs att studenterna tar kontakt med personer i 
yrkeslivet, t ex på kommuner, för att samla material till sitt projekt. Genom detta sker trä-
ning i att presentera ett problem för andra personer som inte är involverade i projektet. 
I några kurser i åk 4 förekommer moment av rollspel, där studenter tränas i att se olika 
parters delaktighet i t ex en lantmäteriförrättning, med en lantmätare, sakägare (privatper-
soner), kommunrepresentant, etc. 

39.  
 Obligatoriska Valfria Samtliga LTH 

A 33 % 31% 20 % 16% 
B 33 % 26 % 27 % 16% 
C 67 % 18 % 24 % 22% 

A= Gästlärare från andra lärosäten (nationell eller internationellt) 
B= Projektarbeten/projektuppgifter som bedrivs i samarbete med företag 
C= Studiebesök (utanför LTH/LU) 
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Sammanställningen av enkäten för alla kurser och alla program finns på 
www.ceq.lth.se/hsvutv/resultat.php. 
L-programmet har fler gästföreläsare från andra lärosäten, fler projektarbeten och fler stu-
diebesök än LTH totalt. Genom att utnyttja gästföreläsare ökas lärarkompetensen till nyt-
ta för studenterna. Det har också ansett värdefullt att projektarbetena är verklighetsan-
knutna. Därför genomförs många projektarbeten i nära kontakt med företag, kommunal 
organ o dyl. Av samma anledning företas ett flertal studiebesök och studieresor, t ex ett 
veckolångt studiebesök på Lantmäteriverket i Gävle under åk 2.  
Kontakterna med näringslivet i projektarbeten och genom studiebesök uppskattas av stu-
denterna. 

40. Andelarna är skattade på vilka poäng man får för tentamen respektive för projekt, oavsett 
om det sedan också ingår andra inte poänggivande moment för att få kursen godkänd. 
Uträkningen har skett på de sex första terminerna eftersom de är obligatoriska. 
Förhållandet mellan poäng för tentamen och poäng för projekt blir: 79/21 
För de två terminerna med valfria kurser är siffran svårare att uppskatta. Här finns rena 
projektkurser, men också kurser där det endast förekommer tentamen. Uppskattningsvis 
är knappt en tredjedel av de valfria kurserna helt baserade på projekt. Förhållandet blir: 
70/30 
I L-programmet är de första sex terminerna obligatoriska.  

41. Betygsstegen som används i nästan alla kurser inom utbildningsprogrammet är antingen 
underkänt, 3, 4 eller 5. Examensarbete ges betyget godkänd/underkänd. 
Då utbildningssystem 2001 fastställdes diskuterades i hög grad examineringsformerna. 
Skulle examinering i tematerminerna bara ske via projektredovisning? Studenterna trodde 
inte att lärarna kunde sätta individuella betyg bara på denna redovisning. Lärarna å sin 
sida ville kontrollera såväl inlärningsförmågan som förståelseförmågan. Därför valdes både 
salstenta och projektredovisning. Examineringsformerna har fungerat bra. Av de 13 pro-
jektredovisningarna är 8 betygsgrundande, medan för de övriga ges betyget godkänt eller 
underkänt. 

42. Utbildningsnämnden har stimulerat kursansvariga till att förtydliga kursmålen genom att 
dela upp dem i tre kategorier: kunskaper, färdigheter och attityder. Inspiration har 
hämtats från annat håll på LTH. Det har gjorts för en del, men inte alla kurser. Nämnden 
ska under våren gå igenom alla kursplaner med avseende på kursmål och 
examineringsform. 
Det har också tagits upp hur Blooms taxonomi kan utvecklas inom ramen för en kurs, och 
mellan olika årskurser. Ett moment av detta är hur man utvecklar förmågan i rapport-
skrivning, där analys och syntes av ett ämnesområde ska få större vikt i kurserna i de högre 
årskurserna. De rapportskrivningsregler som används för inlämningsuppgifter i V-
programmet ska användas, www.v.lth.se/programmet/inlamningsuppgifter/. 
Projektarbetena inom tematerminerna spelar en viktig roll för att studenterna ska lära sig 
ett arbetssätt som innebär en förmåga att lösa ett specifikt problem på ett vetenskapligt 
sätt. Projekten är verklighetsanknutna, vilket medger att studenterna tränas i att se en 
verklig situation och en problembild, varefter de får försöka lösa uppgiften med hjälp av 
den teoretiska kunskapen inom ämnet. Projekten examineras dels genom inlämnad pro-
jektredovisning, men också i samband med presentation av projektlösningen. Vid denna 
redovisning förekommer opponering från studenter men också deltagande av gästoppo-
nenter, personer från näringslivet. Det diskuteras att införa ”Censorer”, dvs. personer från 
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näringslivet som deltar i all bedömning av projekten. Projektredovisningen bör utökas 
med högre grad av feedback och diskussion. 
Det har inte gjorts någon genomgående analys av hur förmågan till problemlösning suc-
cessivt utvecklas under de olika årskurserna. Det finns därför ingen klar linje i hur respek-
tive kursansvarig bidrar till utbildningsprogrammens kursmål.  

43. Regelverket för examensarbeten innefattas i en kursplan som är gemensam för samtliga 
examensarbeteskurser vid LTH, www.lth.se/for_student/Examensarbete/. Denna kursplan 
infördes per 1/12 2004 (dnr LTH G49 1708/04). 
Kursplanen stadgar att ”I examensarbetet ska studenten visa förmåga att tillämpa och 
sammanställa kunskaper och färdigheter förvärvade inom olika centrala och kvalificerade 
kurser inom det aktuella utbildningsprogrammet”. I utbildningsplanen anges vilka exa-
mensarbeteskurser som kan medräknas i respektive examen. Detta ger studenterna tydlig 
information om i vilka ämnen som examensarbetet kan fullgöras. Studenter kan göra ex-
amensarbete i annat ämne först efter särskilt beslut av UNL. 
LTH fordrar att studenten ska ha minst 140p som kan ingå i examen för att få påbörja 
examensarbetet. I praktiken garanterar detta att studenten har påbörjat fördjupningsut-
bildningen inom programmet. 
På LTH:s hemsida finns anvisningar och tips för studenter, externa handledare, opponen-
ter etc. 

44. LTH tillämpar betygskalan underkänd/godkänd. Ett examensarbete kan godkännas först 
då studenten redovisat sitt arbete i form av en skriftlig rapport, färdigställt en särskild 
fristående sammanfattning, har redovisat arbetet vid offentligt seminarium samt har 
opponerat på ett annat examensarbete. Examinatorn godkänner dessa moment. Liksom 
för andra kurser är det institutionen som sätter upp mer detaljerade kriterier. 

45. För varje examensarbete ska finnas både en examinator och en handledare. Examinatorn 
ansvarar för att godkänna uppgiften och studentens förkunskaper, samt för att göra 
prestationsbedömningen. Handledaren ger det praktiska stödet till studenten. 

46. Det är normalt att studenten och handledaren utarbetar en detaljerad projektplan för 
examensarbetet. Utformningen skiljer sig dock mellan institutionerna. Eftersom betyg ges 
på skalan underkänd/godkänt påverkas inte betyget av genomförandetiden.  
I den sedan 1 dec 2004 gällande kursplanen för examensarbete anges att handledningen 
bland annat ska syfta till att göra det möjligt för studenten att avsluta examensarbetet 
inom ramen om 20 veckors heltidsstudier. Studenten kan inte göra anspråk på handled-
ning under längre tid än 15 månader. I princip gäller dock att om tiden är så lång att den 
frågeställning som examensarbetet avser har blivit helt inaktuell så kan ett examensarbete 
underkännas. 

47. LTH har inte kunnat mäta tidsåtgången för examensarbeten eftersom detta inte registreras 
vare sig på institution, utbildningsadministration eller i LADOK, Genom nya interna 
anmälningsrutiner och nya funktioner i LADOK blir möjligt f o m 2005. 

48. I december 2004 fick alla prefekter ut förteckningar över alla exemensarbeten utförda 
2000-2004 sorterade på kostnadsställen. Prefekterna angav sedan huruvida 
examensarbetet hade gjorts utlandsförlagt, i samarbete med företag och/eller med annan 
organisation. Med annan organisation avsågs myndigheter, kommuner, annat lärosäte etc. 
Under perioden 2000-2004 utfördes och godkändes totalt 121 examensarbeten inom 
civilingenjörsutbildningen för lantmäteri. Av dessa var 16% förlagda utomlands, 45% 
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genomfördes i samarbete med företag och drygt 22% i samarbete med andra 
organisationer. Dessa examensarbeten är utförda under olika ämnen vilket redovisas i 
tabellen nedan. Det finns en viss överlappning vilket beror på att vissa examensarbeten är 
har utförts t ex både i samarbete med företag och i annan organisation. 

Antal Andel % Examensarbetetsämnen under 
2000-2004 Tot Utl För Org Tot Utl För Org 
Fastighetsvetenskap 96 18 31 25 79,3 18,8 32,3 26 
Byggnadsekonomi 9  9  7,44 0 100 0 
Produktionsekonomi 5 1 5  4,13 20 100 0 
Technology management 4 1 4  3,31 25 100 0 
Teknisk logistik 3  3 1 2,48 0 100 33,3 
Installationsteknik 2  2  1,65 0 100 0 
Teknisk geologi 1   1 0,83 0 0 100 
Ergonomi- och aerosolteknik 1    0,83 0 0 0 
Totalt 121 20 54 27 100 16,5 44,6 22,3 

49. Utbildningen till civilingenjör inom lantmäteri i Sverige integrerar ämnesområdena 
teknik, ekonomi och juridik. Utbildningen till ”land surveyor” i de flesta länder är oftast 
enbart teknisk. I några länder (bl. a Skandinavien, Kanada och Australien) finns liknande 
utbildningsprogram. 
Omfattningen av utresande studenter från L-programmet är 3-4 per år, dvs. omkring 10 
%. De flesta av dessa studenter har valt att läsa kurser inom stadsplanering och ekonomi. 
Lagstiftningen är nationell, men studier av fastighetsrättsliga och fastighetstekniska ämnen 
är ändå av intresse utifrån ett jämförande perspektiv. Arbete pågår att sluta avtal med fler 
universitet som har kurser inom lantmäteriprogrammets kärnområden.  
Utbildningsnämnden motiverar studenterna att studera utomlands. Nämnden är aktiv i 
den internationella lantmätarunionen. Nämnden stödjer studentdeltagande i internatio-
nella konferenser.  
Det är också viktigt att studenter kan göra sitt examensarbete utomlands. Genom etable-
rade kontakter bidrar nämnden och lärare till att studenterna får externa handledare. Om-
fattningen är 3-5 studenter/år som gör examensarbete utomlands. 
Kontakter mellan LTH:s institutioner och utländska universitet sker bl. a för att möjliggö-
ra studentutbyte, t ex med ett universitet i Chile. 

L  2 AUSTRALIEN 
  2 CANADA 
  2 FRANKRIKE 
  2 ISLAND 
  2 SCHWEIZ 
  1 SINGAPORE 
  1 STORBRITANNIEN 
  1 TYSKLAND 
  1 USA 
TOTALT 107 14  

50. En stor del av utbildningen är riktad mot svenska förhållanden. Utbildningen i 
lantmäteriprogrammet sker därför naturligt helt på svenska. Engelsk litteratur används i 
begränsad omfattning (över 40 % av studenterna anger att den engelsk-språkliga 
litteraturen är för liten). Internationella perspektiv ges i några kurser. 
Programmet har svårt att ta emot inte svenskspråkiga studenter. Utbudet hittills har be-
gränsats till danska studenter som följer undervisningen på svenska.  
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Några kurser inom fastighetsteknik och GIS har getts på engelska genom distansstudier. 
Särskilt undervisningen vid GIS-Centrum riktar sig mot utländska studenter. Några kur-
ser har getts för en enhetlig studentgrupp på ett enda universitet (Chile) och några kurser 
har getts till studenter på olika platser i världen. 
Diskussion pågår om en kurs i ”Internationell fastighetsrätt”, som ska ges av LTH till-
sammans med Aalborg Universitet. 
Det finns 5 kurser på Lantmäteriprogrammet som angetts lämpliga för studenter från ut-
landet.  

51. Utvecklat samarbete förekommer med Aalborg Universitet (AAU), som medverkade som 
mentor vid omläggningen till studiesystem 2001. Samtal sker i pedagogiska frågor. AAU 
har visat intresse för att LTH ska utbilda i fastighetsekonomiska ämnen. Studenter från 
AAU har deltagit i undervisning vid LTH. Samtal om gemensam kurs i ”Internationell 
Fastighetsrätt” pågår. Jämförelser av de båda utbildningarna sker. Under våren 2005 
kommer sannolikt ett avtal om ”Double exams” att tecknas. Lärarutbyte har hittills inte 
skett. 
Samverkan mellan LTH, AAU och andra universitet förekommer i avsikt att skriva avtal 
om studentutbyte I framtida avtal mellan LTH och universitet i Kanada och Australien 
kommer lärarutbyte att vara en viktig ingrediens. 
Diskussion har också förts med ett universitet i Chile om fortsatt kursutbyte och möjlighe-
ter till doktorandprogram.  

52. Se svar på fråga 51. Nationellt sker samarbete med ”Samhällsbyggnadsprogrammet” vid 
KTH, högskoleutbildningen inom lantmäteri vid Trollhättans Högskola och 
geomatikutbildningen i Gävle.  

53. Kursutvärderingarna används i kvalitetsarbetet. Se vidare fråga 54. 
Översyn av kursplaner görs, med generella instruktioner och individuella kommentarer till 
varje kursansvarig.  
Utbildningsnämnden har uppmanat de kursansvariga institutionerna att utveckla kurspla-
nerna utifrån Blooms taxonomi i nivåer, mer specifikt utifrån kursmålsättningar som delas 
upp i kunskaper, färdigheter och attityder. Det har genomförts i vissa kurser, men inte 
generellt. 
Utbildningsnämnden har i samarbete med UNV anordnat pedagogisk workshop om bl. a 
pedagogik, rapportskrivande och examensarbete.  

54. På LTH skiljer vi på två typer av utvärderingar, operativ utvärdering och rapporterande 
utvärdering. Operativ utvärdering syftar till att förbättra undervisningen och lärandet 
under pågående kurs. Rapporterande utvärdering innefattar en efterhandsbedömning av 
kurser och genomförs veckorna efter kursens slut. Grundtanken med LTH:s metodik för 
kursutvärderingar är att kvalitetssäkra den utvärderande dialogen under och efter varje 
kurs. 
Såväl den operativa utvärderingen som den rapporterande utvärderingen ska bygga på in-
formation om studenternas upplevelser och åsikter. För den rapporterande utvärderingen 
används en enhetlig metodik och enkät, Course Experience Questionnaire (CEQ) och 
ansvaret för genomförandet ligger på utbildningsnämnden. CEQ innehåller inte frågor 
om enskilda kursmoment utan fokuserar på övergripande faktorer som återkoppling, mo-
tivation, tydliga mål och krav, arbetsbelastning etc. Enkäten innehåller inga frågor om en-
skilda kursmoment vilket uppfattas som en svaghet av många lärare. För den operativa 
utvärderingen, som är institutionens ansvar, kan informationsutbytet ske på en mängd 
olika sätt.  
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För alla kurser med fler än 30 anmälda genomförs rapporterande kursvärdering med 
CEQ. Svarsfrekvensen totalt ligger på knappt 70%. Enkätsvaren sammanställs centralt 
och ett kursutvärderingsmöte hålls med lärare, studenter och utbildningsledare. Dessa 
sammanfattar sedan var för sig sina åsikter och förslag om förändringar i en skriftlig slut-
rapport som skapas via webformulär. Denna skickas till samtliga kursdeltagare och läggs ut 
på LTH:s hemsida senast 5 veckor efter kursens slut. 
För mindre kurser finns ett förenklat förfarande men kraven på lärarna att skriftligt rap-
portera hur man reflekterar över sin undervisning är densamma för alla LTH:s kurser. Av 
inriktningskurserna i årskurs 4 har nästan alla mindre än 30 studenter, då antalet studen-
ter totalt är omkring 30-35 st. En förenklat CEQ-utvärdering görs, där kursansvarig lärare 
låter göra en egen enkät, som sammanställs av en kursrepresentant bland studenterna, och 
sedan kommenteras av de båda. Deras rapporter läggs in på CEQ:s hemsida, och redovisas 
för utbildningsnämnden. 

55.  Utbildningsledaren inbjuder en gång per halvår lärare i utbildningskollegiet till 
information om utvecklingen av programmet. Detta görs vanligtvis under en förlängd 
lunch. Genom detta ges framför allt lärare som inte är engagerade i utbildningsnämnden 
eller på annat sätt nås av information ett tillfälle att få en översikt. Det brukar inte omfatta 
mer än 5-10 lärare. 
De kursansvariga för de fem tematerminerna, och några andra strategiska lärare, har under 
2004 samlats vid två tillfällen för att utvärdera och utbyta erfarenheter om de olika termi-
nerna. Det finns ett behov av samordning mellan dessa terminer, och även för lärarna i 
fördjupningskurser i åk 4 att få kunskap om innehåll och uppläggning. 

56. En gång per år anordnas en kvällsträff med ett 30-tal inbjudna från näringslivet, för att 
presentera den aktuella situationen med utbildningen, och för att hämta in synpunkter i 
speciella frågor. Exempel på frågor som diskuterats vid dessa träffar är den obligatoriska 3-
åriga delen av utbildningsprogrammet, det fjärde årets specialiserade kurser och 
examensarbeten. 
Information ges i facktidskrifter, t ex i Nya Lantmätaren, tidskriften för Sveriges lantmäta-
reförening. 
Deltagande i regionala, nationella och internationella konferenser och seminarier inklude-
rar även utbildningsfrågor. UNL deltar också i Lantmäteriets särskilda avnämargrupp för 
fastighetsfrågor, Mark- och fastighetsrådet. Härigenom skapas också kontakter med andra 
viktiga avnämare, t ex Kommunförbundet.  
Kontakterna är mest intensiva med Lantmäteriet, som är en viktig avnämare och beräknas 
anställa upp emot 50 unga lantmätare per år. 
I utbildningsnämnden finns fyra näringslivsrepresentanter, två med koppling till Lantmä-
teriet, en har kommunal anställning och en representerar ett privat fastighetsbolag. De två 
senare är kvinnliga representanter.  

57. Nej. 
Rektorsämbetena vid de tekniska högskolorna i Sverige och Finland beslöt 1992 att 
genomföra kvalitativa utvärderingar av de tekniska grundutbildningarna. Den utvärdering 
som avsåg lantmäteriutbildningarna blev klar 1998 (ISBN 91-630-7000-6, 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/LSvFin.pdf). 

58. Uppläggningen av tematerminerna är den främsta utvecklingsinsatsen under de senaste 
åren. Den har redan beskrivits ovan. Två rapporter har i juli 2002 och juli 2003 utarbetats 
och lämnats in till LTH:s ledning. I dessa har det successiva utvecklingsarbetet redovisats. 
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De generella erfarenheterna av den nu genomförda reformen med tematerminerna är posi-
tiva och har resulterat i god studiemiljö och goda studieresultat (L-programmet tillhör de 
program där studenterna har tagit flest poäng under första studieåret). 
Försök har gjorts med särskilda insatser om grupprocesser och gruppdynamik. Försöket 
lades ner bl. a eftersom studenterna ansåg att arbetsinsatsen borde ge tilldelning av kurs-
poäng. 
Samarbetet med A- och V-programmen om valfria kurser i årskurs 4 har utvecklats under 
2003 och 2004. Utbildningsledarna (A, L och V) har sammanställt och tillsammans sett 
över det kursutbud som finns inom respektive program, men som inte finns i utbild-
ningsplanen för respektive program. Därefter har de kurser identifierats som kan ha intres-
se för vissa studenter i de två andra programmen. Särskilda hänsyn har tagits till förkun-
skapskrav. För L-studenterna har pekats ut 24 A-kurser och 11 V-kurser. 

59. Programmets lärare har sedan starten av det nya utbildningsprogrammet inbjudits till 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Personal från Genombrottet har tillsammans med UNO 
kallat till regelbundna diskussioner. Särskilda diskussioner har förts om användandet av 
Blooms taxonomi, om operativ utvärdering, om olika examineringsformer, mm. Även 
kursplanernas målformuleringar har diskuterats.  

60. 

År HSTD/HSTK 
per kalenderår 

HPRK 
per kalenderår Totalt antal examina 

  1996 122 102 M K 
  1997 124 105 3 4 
1998 131 115 5 16 

  1999 130 117 5 9 
2000 154 110 8 5 
2001 147 148 8 8 
2002 157 149 7 13 
2003 160 139 13 18 
2004 166 170 9 18 

61.  Vanligaste orsakerna till att studenterna tar studieuppehåll är att de behöver en paus i 
studierna och ägnar då en eller två terminer åt resor eller arbete eller så har de kommit 
efter i studierna. De ägnar då en eller två terminer åt att ta igen resttentor, ofta i 
kombination med arbete eller andra mindre krävande studier. 
För att ge en uppfattning om avbrottens och uppehållens omfattning på L-programmet 
har nybörjarna hösten 2000 granskats, totalt 39 studenter, se tabell nedan där kategorierna 
är uppdelade på män och kvinnor. 
 

Bytt 
program Avbrutit Aktiva Uppehåll Resor o övrigt Nybörjare 2000 

Uppehåll  
någon gång 

M K M K M K M K M K M K M K 

2 2 2 3 13 16   1  18 21 3 10 

 
Av dessa studenter har 4 bytt till annat civilingenjörsprogram vid LTH och 5 har avbrutit 
sina studier. Det är 13 studenter som någon gång under studietiden gjort uppehåll. 

62. 
   1996   1997   1998 1999 2000 
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Kön M K M K M K M K M K 
Nybörjare 14 19 13 20 12 20 22 19 18 21 
Antal (av dessa) som 
uppnått >40 p 13 16 7 17 10 19 17 15 15 21 

Antal som uppnått >80 p 11 16 6 14 8 16 13 12 13 18 
Antal som uppnått >110 
p 5 12 2 5 4 9 5 2 8 10 

Antal som studerat 
utomlands 2 6  1     1 1 

 

 Antal som avlagt examen på 
programmet 

Antal som avlagt CI-examen vid 
lärosätet 

Terminer efter 
antagning 10 12 14 10 12 14 

Kön M K M K M K M K M K M K 
1996 0 1 3 8 4 12 0 2 3 9 4 13 
1997 1 1 4 6 5 11 1 1 5 6 6 11 
1998 5 6 6 14   5 6 6 14   
1999 5 3     5 5     

63. Studenter som har svårigheter med studierna fångas upp löpande under läsårets gång.  
Utifrån resultat på enskilda kurser och totalt tagna poäng kallar studievägledaren studenter 
som ligger efter till individuella samtal där man tillsammans upprättar en studieplan. I 
många fall blir det sedan en kontinuerlig kontakt för att följa upp hur studierna går. 
Vart annat år tillskrivs de studenter som tagit minst 140 poäng. Studenterna, som vanligt-
vis arbetar och i många fall bildat familj, uppmanas att fullfölja sina studier. Olika studie-
förslag lämnas. 

64. Uppföljningen hittills har skett individuellt genom personliga kontakter mellan 
utbildningsnämndens ledamöter och tjänstemän samt avd för fastighetsvetenskaps 
anställda. Detta ger en god bild på hur utbildningen står sig i ett nationellt perspektiv men 
självklart ingen total bild.  
Yrkesverksamma ”civilingenjörer i lantmäteri” med examen från LTH deltar regelbundet i 
de näringslivsdagar som årligen anordnas.  
En civilingenjör i lantmäteri från LTH är ledamot i utbildningsnämnden. 
För att dels få en totalbild, dels göra ett avslut av utbildningssystemen före 2001 och dels 
få en jämförelse med den teknologenkät som genomförts i denna utvärdering genomför 
utbildningsnämnden L en enkät under våren 2005. Enkäten riktar sig till alla som börjat 
sina studier på programmet och som inte avslutade studierna relativt snabbt. Detta inne-
bär att även de som inte avslutat sina studier med civilingenjörsexamen kommer att få en-
käten. En sammanställning av enkäten beräknas finnas tillgänglig före sommaren 2005. 

65. Det statliga lantmäteriet har ett forum – Mark- och fastighetsrådet – för att diskutera 
fastighetsrättsliga och – ekonomiska frågor. Utbildningsnämnden är ledamot i rådet. I 
denna diskuteras regelbundet utbildningsfrågor. 
Utbildningsledaren är styrelseledamot i Sveriges lantmätareförening (SLF), där utbild-
ningsfrågor ges stor uppmärksamhet.  
Genom SLF och Samfundet för fastighetsekonomi (SFF) drivs också ett mentorsprogram, 
som involverar yrkesverksamma inom lantmäteriområdet i Skåne. Utbildningsledaren 
administrerar detta mentorsprogram.  
Regelbundna kontakter förekommer särskilt med den statliga lantmäteriorganisationen 
och de kommunala motsvarigheterna. Då diskuteras bl. a gränssnittet mellan utbildningen 
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och arbetsgivarnas introduktion av nyanställda. Dessa diskussioner ger underlag för vilka 
valfria kurser som ska ges under fjärde studieåret.  
Näringslivsrepresentanterna i utbildningsnämnden har viktig roll. Genom dessa fyra le-
damöter (representerar fastighetsbildning/-information, fastighetsekono-
mi/exploateringsfrågor, fastighetsförvaltning/-finansiering och geomatik), som oftast alla 
deltar i sammanträdena, täcks samtliga lantmäteriområden väl in.  
Slutligen anordnas årligen en näringslivsdag, till vilket ett 30-tal yrkesverksamma bjuds in 
för att diskutera olika utbildningsfrågor. 
Sammantaget har dessa kontakter resulterat i att fjärde årets valfria kurser utvecklats till 
innehåll och i antal. Även innehållet i tematerminerna har fått ett yrkesanpassat innehåll. 

66. Nej, det finns inga lokala kvantitativa mål förutom examensuppdraget som gäller för hela 
LTH. 

67. En kontinuerlig kontroll av kunskapsinhämtningen sker under hela utbildningens gång, 
genom tentamina och bedömning av projektarbeten. Examensarbetet, som ligger sist i 
utbildningen, är den sista anhalt där de kvalitativa målen mäts inom ramen för 
utbildningen.  
Uppföljning efter examen sker genom samtal med arbetsgivare, men de svar som fram-
kommer där kan bara användas för att utveckla och förbättra förutsättningarna för framti-
da studenter. Ett allmänt problem när det gäller uppföljningar och utvärderingar är att de 
inte kommer till nytta för de personer som utvärderar. Genom att redan under kursens 
gång ge läraren feedback får både lärare och studenter ut mer av utvärderingar. Studenter-
na tjänar på det då de hinner få nytta av förbättringarna, och läraren eftersom studenter-
nas synpunkter är aktuella och lättare att ta till sig. 
Dialog förs med representanter för några av de stora arbetsgivarna inom lantmäterisektorn 
och generellt uttrycks en tillfredsställelse med både färdigheter och kunskaper. Även de 
examinerade själva anser att de har de kunskaper som arbetslivet kräver. I SCB:s enkät 
ökade andelen som ansåg att utbildningen hade relevans för det arbetet man har från 80 
% upp till 100 %,mellan 2002 och 2004. Teknologenkäten visade att de lantmäteristude-
rande var mycket nöjda med både förståelse och tillämpningen av kunskaperna. Över hu-
vudtaget gav studenterna gott betyg till måluppfyllelse av faktorer som har nära anknyt-
ning till den framtida arbetsrollen, såsom teamarbete, problemlösning och kritiskt tänkan-
de. 
Utbildningen verkar bland arbetsgivarna anses ge en allmän kompetens som inte begrän-
sar jobbmöjligheterna specifikt till lantmäteribranschen. 
Det bör påpekas att de som hittills utexaminerats från L sedan 1992 har följt utbildnings-
planerna L92 och L98. Numera tillämpas utbildningsplan L01 med en tydligare koppling 
mellan studier och arbetsliv, bland annat genom verklighetsnära projektarbeten. Att 11 av 
24 nyanställda vid Lantmäteriets introduktionsprogram har utbildats i Lund ska uppfattas 
som ett gott betyg. Alla dessa har följt de gamla utbildningsplanerna och förhoppningen är 
givetvis att en uppdaterad utbildningsplan ger ännu bättre resultat. 
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Riskhantering (Rh) 

Arbetet med självvärderingen inleddes den 1:e november 2004. En styrgrupp utsedd av 
Rektor ansvarade för att arbetet spreds över hela lärosätet. Vidare bildades en arbetsgrupp 
bestående av fem lärare från olika delar av LTH och två personer från styrgruppen. Under 
november månad informerades utbildningsnämnden för riskhanteringsprogrammet 
(UNRh) om utvärderingen och tidplanen.  
Det poängterades att HSV angett tre syften med utvärderingen. Det påtalades speciellt att 
nyttan av självvärderingen ligger i processen hos lärare och studenter som arbetar med den 
och det bidrag detta kan ge i vårt eget förbättringsarbete i enlighet med HSVs priorite-
ringar.  
Till arbetet organiserades en programgrupp bestående av:  
 

Robert Jönsson  Vice utbildningsnämndsordförande 
Johan Lundin Utbildningsledare 
Birgitta Doolk-Nilsson Utbildningsplanerare 
Karim Andersson Studievägledare 
Berit Andersson Lärare 
Håkan Frantzich Lärare 
Maria Broman Student 
Karl Hedvall Student 
Lina Holgersson Student 
Karin Johansson Student 
Anne Landin LTH: s arbetsgrupp (L, R, V) 

 
Arbetet på programnivå inleddes med en workshop den 11:e januari där det första utkastet 
till lärosätesdelen presenterades och diskuterades. Därefter påbörjade programgrupperna 
arbetet med de programspecifika faktadelarna. Veckorna som följde sammanställdes alla 
förslag och synpunkter till ett första utkast av faktadelen. Vissa frågor hanterades på lärosä-
tesnivå med hjälp av enkäter. En temadag arrangerades den 9:e februari då faktadelen dis-
kuterades och arbetet med de tolv självvärderingsprinciperna initierades. 
I syfte att sprida kreativa diskussioner brett inom programmet har studenterna kallats till 
diskussioner, UNRH har deltagit i arbetet och vissa frågor har sänts på remiss till en större 
grupp lärare. Arbetet runt principer och frågor i faktadelen fördelades mellan olika lärare 
under perioden fram till den 3:e mars då en andra temadag hölls. Under denna temadag 
bearbetades de omarbetade texterna ytterligare och självvärderingens tolv principer formu-
lerades med utgångspunkt från de olika gruppernas förslag. 
Alla medlemmar i de olika grupperna har haft regelbundna möten med livliga diskussio-
ner kring självvärderingen.  All information från Högskoleverket samt skriftligt material 
har funnits tillgängligt på LTH:s intranät och varit tillgängligt under arbetets gång för 
studenter och personal. Arbetet har sammanfattningsvis bidragit till många nya tankar och 
funderingar på såväl program- som lärosätesnivå. 

22. Utbildningen, som startade 2001, omfattar 80 poäng och utgör de sista två åren på ett 
civilingenjörsprogram, vilket motsvarar en internationell ”master of science”-examen. 
Förkunskapskraven är minst 100 poäng vid något civilingenjörsprogram i Norden eller 
vid brandingenjörsprogrammet vid Lunds tekniska högskola. En del av frågorna i denna 
utvärdering är inte tillämpliga eftersom studenterna påbörjar utbildningen efter fem 
terminers studier vid något annat program och enbart läser terminerna 6 – 9 på 
riskhanteringsprogrammet.  
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Programmet leder till civilingenjörsexamen i riskhantering. Syfte och särskilda mål be-
skrivs i utbildningsplanen (se bifogad bilaga) och presenteras på programmets hemsida 
(www.riskhantering.lth.se). Riskhanteringsprogrammet utgör ett koncept som är väl för-
berett för Bolognamodellen, med både avseende på utbildning, antagning och examina. 
Särskilda mål. Riskhanteringsprogrammet lägger stor vikt vid att förmedla kunskap om de 
olika hot och risker som finns i samhället; det gäller både risker som förekommer vid 
normal verksamhet och sådana som uppkommer vid kriser. Utbildningen ska särskilt er-
bjuda studenterna förutsättningar att med riskanalysen som ett systematiskt arbetsverktyg 
identifiera och bedöma risker, föreslå åtgärder som reducerar riskerna i syfte att förhindra, 
alternativt begränsa, skador på människa, miljö eller egendom och utifrån organisationers 
mål och samhällets krav utforma och arbeta med ledningssystem inom området säkerhet, 
hälsa och miljö, för att åstadkomma en låg risknivå med hänsyn till ekonomi och resurs-
hushållning.  
Inriktning och specifik profil. Under sina studier ska studenterna fördjupa sig inom något 
område. Utbildningsnämnden (UNRh) har presenterat ett antal olika förslag på fördjup-
ningsinriktningar (www.riskhantering.lth.se/kurser/Valfria_kurser.pdf) men det finns även 
möjlighet att skapa en egen fördjupning i samråd med utbildningsledaren (UL). 
Överväganden vid utformningen av utbildningen. Det har redan från början varit en uttalad 
målsättning med programmet att attrahera studenter med olika utbildningsbakgrund. 
Detta har också uppnåtts, se figur 1.  

Figur 1. Utbildningsbakgrund för studenterna som antagits till riskhanteringsprogrammet från 
 starten 2001 till och med våren 2004. 

 
Andra överväganden som haft stor betydelse vid utformningen av programmet har varit: 
att erbjuda olika typer av avslutande fördjupningsinriktningar, valfrihet med avseende på 
vilka typer av risker som ska behandlas, tvärvetenskaplighet, pedagogiskt upplägg, hur in-
dustrin och den offentliga sektorns behov ska uppfyllas, nyutveckling av kurser och ut-
nyttjande av befintligt kursutbud vid LTH. 
Dessa överväganden har gjorts i samråd med avnämare, lärare och studenter, t ex vid ett 
referensgruppsmöte hösten 1999 där deltagarna fick prioritera kurser, kursinnehåll och 
även ange lämplig kunskapsnivå. Innan programstart medverkade UL och representanter 
från flera kurser i utvecklingen av respektive kurs.  
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23. De 39 obligatoriska poängen i åk 3 och 4 är och fördelade enligt: 
a: 13% b: 38%  c: 49% 
De valfria poängen i åk 3 och 4 är fördelade enligt 
a:  1% b: 83 % c: 16% 
Eftersom valfrihet vid utformningen av en fördjupningsinriktning är stor har en avgräns-
ning gjorts av vilka kurser som ska ingå när siffrorna räknats fram. De kurser som definie-
rats som valfria är sådana där mer än en student på Rh-programmet fått godkänt resultat 
och tagit med kursen i sin examen. Vid beräkning av fördelningen av kurserna i de olika 
kategorierna sker en viktning mot antalet helårsstudenter på respektive kurs. 
Inriktningarna på de examensarbeten som hittills examinerats är fördelade enligt:  
a:  4% b: 56 % c: 40% 

24. Det obligatoriska kursblocket omfattar 39 poäng och innehåller grundläggande kurser 
inom ämnesområdet riskhantering. Dessa ger studenterna kunskap inom riskanalys, 
riskvärdering och utarbetande av riskreducerande åtgärder, men berör även inverkan av 
ekonomiska och juridiska aspekter. Under det fjärde och femte året kan studenten genom 
valfria kurser (21 poäng) och examensarbete (20 poäng) erhålla en fördjupad och 
profilerad utbildning, till stor del efter eget önskemål. Valet av kurser ska leda till en 
fördjupning som säkerställer att högskoleförordningens krav om civilingenjörens förmåga 
att självständigt svara för utvecklingen av ny teknik på internationellt konkurrenskraftig 
nivå är uppfyllt. 
Vid Lunds tekniska högskola bedrivs utbildning och forskning inom många områden som 
har direkt anknytning till ämnesområdet riskhantering. Riskhantering ses ofta som ett 
tvärvetenskapligt område och det finns därför många möjligheter att definiera ett fördjup-
ningsområde som anknyter till mer traditionellt ämnesspecifika områden, men som sam-
tidigt lyfter fram viktiga aspekter som kan kopplas till riskhantering.  

25. I UNRh fattas beslut om kursplaner och i samband med dessa beslut diskuteras just 
integrationen av kurserna till ett sammanhållet program med kurslärarna. För att säkra 
den ämnesmässiga sammanhållningen och fördjupningen är utbildningens 
forskningsanknytning viktig. Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering 
(LUCRAM, www.lucram.lu.se) utgör en forskningsöverbyggnad som skapar goda 
förutsättningar för att driva programmet. 

26-28, 39 Med tanke på programmets utformning bör det noteras att siffrorna för frågorna 26-
28 och 39 hade varit annorlunda om hela läsåret tagits med i beräkningen. 
Sammanställningen av alla indata finns på 
 www.ceq.lth.se/hsvutv/resultat_RHRH_HT.php. 

26. Kvoten disputerad/icke disputerad lärare för obligatoriska kurser: 2/3 
Kvoten disputerad/icke disputerad lärare för valfria kurser: 2,2/3,5 (baserat på ett genom-
snitt för valfria kurser)  
De programspecifika kurserna definieras av de obligatoriska kurserna tillsammans med de 
valfria kurser som definierades i fråga 23. Från denna kursmängd undantas ett antal kurser 
som anses vara av grundläggande karaktär (t ex industriell ekonomi och språkkurser).  

27. Andel lärare på obligatoriska kurser ht 2004 som bedriver aktiv forskning: 0,60  
Andel lärare på valfria kurser ht 2004 som bedriver aktiv forskning: 0,61 
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På grund av den vida definition av begreppet lärare i utvärderingen i kombination med en 
ambition från programmet att anlita många olika gästföreläsare i kurserna blir andelen 
lärare som bedriver aktiv forskning relativt låg. Skulle en viktning göras där hänsyn tas till 
undervisningstid skulle kvoten bli betydligt högre eftersom så gott som alla lärare som är 
anställda vid LTH och undervisar på programmet bedriver aktiv forskning. 

28. Andel obligatoriska kurser ht 2004 där lärare från näringslivet anlitas: 1,0 
Andel valfria kurser ht 2004 där lärare från näringslivet anlitas: 0,62 

29. Hösten 2004 var 56 män och 25 kvinnor inskrivna på programmet. 

30. En student kan antas till senare del av programmet enligt LTHs antagningsordning punkt 
10 (www.lth.se/utbildning/antagning_behorighet/antagningsordning.pdf) om denna har 
tillräckliga förkunskaper. Antagning till högre årskurs har sällan skett, vilket beror på att 
programmet är tvåårigt och att motsvarande kurser inte ges vid andra lärosäten i Sverige. 

31. I undersökningen Teknologenkäten har studenterna bedömt den fysiska arbetsmiljön och 
tillgången på läsplatser, grupprum och datorer. Följande har bedömts positivt: 
Laboratoriernas/verkstädernas ändamålsenlighet, information om säkerhetsföreskrifter 
samt lokalernas belysning. Mindre bra är ventilationen i lokalerna, tillgången till 
grupprum och tillgången till datorer för studier. 
Lärarna upplever lokalerna i V-huset (förutom datorsalarna) som ändamålsenliga. Föreläs-
ningssalarna har nyligen renoverats, medan övningssalarna är i betydligt sämre skick och 
behöver snyggas till. Ventilationen är också förbättrad i V-huset och upplevs nu som bra. 
De audiovisuella hjälpmedlen fungerar för det mesta. En drifts- och underhållsplan hade 
varit önskvärd.  
Ett särskilt brand- och riskhanteringsbibliotek finns i anslutning till läsplatser avsedda för 
studenter. Flera institutioner erbjuder arbetsplatser för examensarbetare.  

32. Introduktionen beror lite på vilken tidigare utbildning studenterna har. Alla studenterna 
får programspecifik information, men de som kommer från andra lärosäten än LTH får 
dessutom information om hur det är att studera i Lund, administrativa rutiner mm. 
Introduktionen består av tre dagars teamträning som sker direkt efter uppropet, dvs veck-
an innan första läsperioden startar. Teamträningen är starkt rekommenderad från pro-
gramledningen och sker i internatform under ledning av en konsultfirma. Syftet är främst 
att lära sig arbeta effektivt i grupp, att få självinsikt och att lära känna varandra. 
Introduktion till teknikämnet riskhantering sker i kursen Riskanalysmetoder som är en av 
de inledande kurserna. 

33. Brister i förkunskaper. Studenterna kan ha bristande förkunskaper vid ansökningstillfället 
till programmet, men har då möjlighet att komplettera sin ansökan efter den första 
tentamensperioden på hösten innan utbildningen startar. Uppfylls inte de formella för-
kunskapskraven kan studenten antas med dispens, vilket då innebär att förkunskaperna 
kan vara bristande inom något område. I samband med genomgång av ansökningar görs 
särskilda ansträngningar för att identifiera sådana studenter genom individuell granskning 
av ansökningarna. Rekommendationer om komplettering innan programstart har lämnats 
vid flera tillfällen när behov funnits. För dessa studenter sker en fortlöpande uppföljning 
av studieresultat av utbildningsledaren. 
Vid enstaka tillfällen har studenternas förkunskaper varit bristfälliga p g a att kurser de läst 
innan de påbörjat programmet inte levt upp till målsättningen. För att hantera dessa skill-
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nader har då en serie extra föreläsningar och övningstillfällen anordnats i samband med 
kursstart. Programmet har för avsikt att fortsätta att verka flexibelt i liknande situationer. 
En del av bristerna hanterar studenterna själva genom att repetera tidigare kurser. Re-
kommendationer om egen repetition lämnas vid behov av utbildningsledaren i samband 
med tillgodoräknanden och utbyte av kurser, t. ex. om det var länge sedan kurserna lästes. 
Variation i förkunskaper. Eftersom studenterna på programmet har olika utbildningsbak-
grund är det ett naturligt tillstånd med variation i förkunskaperna. Detta upplever studen-
terna ofta som positiv t ex i samband med projektarbeten. Variationen medför också ut-
maningar för de kursansvariga, men eftersom dessa varit informerade om detta från början 
har det fungerat bra. Ett sätt att hantera både viss variation och brister i förkunskaper är 
att föreläsaren ger en snabb repetition av väsentlig bakgrundskunskap, vilket också vanli-
gen sker i de flesta kurser. Genom operativ kursutvärdering skapas även möjligheter för 
studenterna att påverka under kursens gång så att t. ex ytterligare förklaringar och repeti-
tion kan ges vid behov. 

34. Ej tillämpbart. Uppgifter för termin 1 – 4 saknas eftersom programmet omfattar termin 6 
– 9 av en civilingenjörsutbildning. 

35. Självstudietiden som anges för de obligatoriska kurserna i studiehandboken summerat per 
termin: 

Termin Antal obligatoriska 
poäng 

Självstudier 
totalt (h) 

Självstudier per läsvecka (8v 
per läsperiod) (h) 

6 19 466 29 
7 15 376 31 
8 5 140 35 

 
I kursen Riskhanteringsprocessen har en noggrann uppföljning skett under 2003 över hur 
mycket tid studenterna faktiskt lagt ner på självstudier. Slutsatsen var att studenterna lade 
ner mer tid än avsatt för självstudier. Omfattningen av kursen har därefter korrigerats. 
Vid kursutvärdering får studenterna bedöma arbetsbelastningen och i majoriteten av kur-
serna anser studenterna att arbetsbelastningen varit hög. Utvärderingen sker i regel i sam-
band med examination. I undersökningen Teknologenkäten angav riskhanteringsstuden-
terna att de arbetade i genomsnitt 42 timmar per läsvecka och att drygt hälften av dessa, ca 
23 timmar per vecka, bestod av självstudier. Dessa tider ligger över genomsnittet för andra 
program i motsvarande årskurs på LTH, men i denna undersökning anger majoriteten av 
studenterna att omfattningen av tidsåtgången till studier är lagom.  
Slutsatsen blir att tillfället då studenten tillfrågas om arbetsbelastningen har stor betydelse, 
men även att variationen är stor både mellan kurser och hur mycket tid olika studenter 
lägger ner, vilket verkar rimligt eftersom både ambitionsnivå och kompetens varierar mel-
lan studenterna. Dessutom bör tilläggas att flera studenter läser självpåtaget mer än full 
studietakt, vilket också inverkar på tidsåtgången för studier. Många studenter har även 
uppfattningen av att tentamensveckan inte ingår i den tid som är avsatt för studier, vilket 
inte stämmer med planeringen av kurser, eftersom 40 poäng ska läsas på 32 veckor (inklu-
sive tentamensveckorna) i nuvarande läsperiodssystem. Varje poäng ska motsvaras av en 
40 timmars läsvecka vilket ger en förväntat tidsåtgång på 50 timmar per vecka. Få studen-
ter är medvetna om dessa planeringsförutsättningar. 

36. Aktiviteter som integrerar ämneskunskaper och färdigheter förkommer i alla kurser i 
varierande utsträckning. Exempel på sådana aktiviteter är, projektarbeten, både som 
grupparbete och självständigt arbete, rapportskrivande, muntlig presentation, 
reflekterande uppsatsskrivande, seminarier, studiebesök, laborationer och gästföreläsningar 
av tidigare studenter. 
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Stor vikt läggs vid att inte enbart förmedla information som bas för kunskapsinlärningen 
utan även träna studenterna i att problematisera, analysera, strukturera, planera, tillämpa, 
utvärdera och granska. Detta sker mot bakgrund av det teoretiska innehållet i kurserna. 
Syftet är att försöka nå en hög nivå på Blooms taxonomiskala i flera av kurserna. 
Integrationen till en helhet underlättas av att riskhantering och hantering av osäkerhet är 
två aktiviteter som är återkommande i de flesta kurserna. Gemensamma modeller för att 
hantera risk och osäkerhet används i flera kurser och begreppsapparaten som används är 
samma. Goda möjligheter att skapa kopplingar mellan kunskap från olika kurser ges i pro-
jektarbetena och de reflekterande uppsatserna. Många av lärarna undervisar i mer än en av 
kurserna, vilket gör att koppling mellan olika områden underlättas. Dessutom forskar eller 
forskarutbildar sig majoriteten av lärarna inom riskhanteringsområdet, vilket skapar goda 
möjligheter att skapa tydliga kopplingar till ämnesområdet riskhantering. 

37. Kritiskt och självständigt tänkande stimuleras genom att goda förutsättningar skapas och 
att medvetet förs in moment i kurserna som uttryckligen syftar till detta. Genom att ge 
studenterna eget ansvar att söka relevant information, sålla bland material och tänka själva 
så skapas dessa förutsättningar. Studenterna upplever ofta detta som frustrerande, vilket 
delvis kan vara ett kvitto på självständigt tänkande. I projektarbetena måste studenterna 
själva till viss del tolka uppgifterna och själva göra val av och prioritera material. I mindre 
och mindre utsträckning lämnas färdiga lösningar ut. Studenterna uppmanas i stället att 
diskutera med varandra hur de har kommit fram till olika lösningar och förklara varför de 
får olika resultat. Samtliga obligatoriska kurser har någon form av individuellt eller 
gruppbaserat projektarbete som skapar möjlighet till egen analys och reflektion. Andra 
exempel är: litteraturseminarium där studenterna själva ska reflektera över kursinnehållet 
innan seminariet, litteraturstudier och informationssökning på egen hand. Alla studenter 
har exempelvis tillgång till databasen Elin. Studenterna uppmuntras dessutom att ställa 
kritiska frågor till föreläsare som en metod att få information. I en kurs där reflekterande 
uppsatser är en del av examinationen uppmanas studenterna att använda sig av 
vetenskapliga artiklar och tidigare examensarbeten som underlag för reflektionen.  
Det finns programspecifika krav på inlämningsuppgifter där olika krav på omfattning och 
vetenskaplighet ställs. Programledningen har ställt höga vetenskapliga krav på examensar-
betena vilka finns redovisade i programmets precisering av de LTH gemensamma kraven 
för examensarbeten (www.riskhantering.lth.se/kurser/ Examensarbete_precisering.pdf). 
Innan de LTH gemensamma reglerna för examensarbete infördes ställde UNRh krav på 
att studenterna skulle läsa en kurs i vetenskaplig metodik och informationssökning i sam-
band med examensarbetet. I de nya reglerna finns inget sådant krav. Som en parentes kan 
nämnas att ca 5% av de som examinerats valt att fortsätt med forskarstudier. 

38. De kommunikativa förmågorna tränas via muntlig och skriftlig presentation av 
projektuppgifter och examensarbetet. Undervisningsinslag kring opponering och feedback 
sker med lärare vid Sociologiska institutionen, avdelningen för medie- och 
kommunikationsvetenskap. Teknisk utrustning tillhandahålls för att göra det möjligt för 
studenterna att prova på att använda modern teknik, t ex projektorer och datorer. 
Kravnivåerna för rapporter och inlämningsuppgifter tränar studenterna i att anpassa rap-
portinnehållet efter formella krav. Programspecifika krav för inlämningsuppgifter finns 
framtagna (www.riskhantering.lth.se/omutbildningen/Inlamningskrav.pdf). 
Om examensarbetet utförts i samarbete med ett företag eller en myndighet är det vanligt 
att studenterna dessutom presenterar sitt arbete där. Studenten får då övning i att presen-
tera samma material för olika målgrupper. Det förekommer att examensarbeten resulterar 
i handböcker vilket innebär att studenterna även får övning i att anpassa presentationen av 
materialet till ytterligare en målgrupp.  
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Studenterna uppmuntras att skicka in konferensbidrag och flera har också accepterats och 
presenterats vid internationella konferenser. 

39. Inom utbildningsprogrammet finns exempelvis följande inslag som gynnar kontakter med 
omvärlden: gästföreläsare förekommer i större delen av kurserna, projektuppgifter som 
utförs på industrin, studiebesök hos industrin, examensarbete, ofta i samarbete med eller 
på uppdrag av näringslivet eller offentlig sektor. Det förekommer ofta att yrkesverksamma 
kommer och lyssnar på presentationer av examensarbeten. Programmet skickar inbjudan 
via e-postlistor. Vidare förekommer lunch- och kvällsföredrag där företag presenterar sig 
själva och informerar om olika ämnen enligt en agenda som bestäms av 
studerandeföreningen BIIFs marknadsföringsgrupp. Teknologkåren ordnar 
arbetsmarknadsdagar där det ges möjlighet till att prova anställningsintervjuer, lyssna på 
information om olika företag och prata med deras representanter. Studenterna uppmanas 
att söka sommarjobb och praktik. Programmet hjälper till att initiera och förmedla sådana 
kontakter.  
Genom att studenterna i hög utsträckning har engelskspråkig litteratur skapas förutsätt-
ningar för att komma i kontakt med internationella företag och forskarmiljöer. En enkät, 
med syfte att bl. a belysa kontakterna med omvärlden, har gått ut till alla kursansvariga 
och resultaten nedan visar hur fördelningen av olika externa kontakter ser ut för pro-
grammet. 

 Inom obligatoriska kurser Inom valfria kurser 
A 0 % 31% 
B 50 % 31 % 
C 50 % 33 % 

A = Andel gästlärare från andra lärosäten (nationell eller internationellt)  
B = Andel projektarbeten/projektuppgifter som bedrivs i samarbete med företag 
C = Andel kurser med studiebesök (utanför LTH/LU) 

 
Materialet baseras på kurser som gavs ht 2004 
(www.ceq.lth.se/hsvutv/resultat_HT.php). 

40. Olika examinationsformer förekommer. I vissa kurser förekommer det obligatoriska 
moment utöver tentamen för att bli godkänd på kursen. Det kan vara laborationer, 
exkursioner, övningsuppgifter, opposition, rapporter etc. Alla dessa former benämns 
nedan som ”annat”. I vissa kurser finns det en möjlighet att höja sitt betyg med hjälp av 
en skriftlig tentamen och det är då inte nödvändigt att tentera.  
För de obligatoriska kurserna redovisas fördelningen av examinationsformerna viktade 
mot kursernas poängantal.  

Endast tentamen Tentamen och annat Annat 
0% 87% 13% 

41. De betygssystem som används är TH och UG. 
Betygsstegen för TH är: icke godkänd, betyg 3, 4 eller 5 (graderade betyg, där 5 är bäst). 
Betygsstegen för UG är: underkänd eller godkänd. 
Betygsstegen TH är vanligast på riskhanteringsprogrammet, vilket också är i enlighet med 
studenternas önskemål. 

42. I riskhanteringsprogrammets utbildningsplan (bifogas som bilaga) presenteras 
utbildningsmålen som en kombination av övergripande mål för högskoleutbildningen, 
ytterligare mål för civilingenjörsutbildningen och särskilda mål för 
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riskhanteringsprogrammet. Utbildningsplanen fastställs varje år av utbildningsnämnden 
på delegation från LTHs styrelse. 
Målen omfattar både ämnes-, personliga och professionella mål. Ingenjörsmässighet ingår 
inte uttryckligen som ett delmål bland dessa utan ses som en övergripande benämning för 
de kunskaper, färdigheter och synsätt som utbildningsmålen står för. För att beskriva hur 
examination används som ett instrument för att mäta att utbildningsmålen uppnås pre-
senteras en figur som beskriver principen för den hierarkiska kopplingen mellan utbild-
ningsmålen, kursmålen och examination, se figur 2. 

 
Figur 2. Hierarkisk struktur mellan utbildningsmål, kursplaner och examination. 

 
I kursplanerna finns delar av ett eller flera utbildningsmål representerade som kursmål till-
sammans med prestationskrav, dvs olika metoder att examinera. Länkningen är i högre 
grad osäker för de valfria kurserna (streckade linjer i figur 1) eftersom en detaljerad styr-
ning från UNRh inte är möjlig. Kraven för de valfria kurser som definierar en students 
fördjupningsinriktning finns i utbildningsplanen och exempel på inriktningar ges av 
UNRh.  
Examination sker uteslutande på kursnivå, vilket innebär att om en student klarar samtliga 
kurser som krävs för examen förutsätts denna uppfylla utbildningsmålen för civilingen-
jörsutbildningen. Eftersom kursutveckling sker kontinuerligt och tolkningsutrymmet för 
hur utbildningsmålen kan uppfyllas är stort finns ett behov av samordning och uppfölj-
ning. UNRh bevakar fortlöpande att detta förfaringssätt leder till att studenterna som ex-
amineras har rätt förutsättningar och kompetens för att arbeta ingenjörsmässigt. Det sker t 
ex genom att rapporterande kursutvärderingar behandlas i UNRh. De övergripande målen 
och kursplanerna utvärderas fortlöpande genom diskussioner och i dialog mellan UNRh 
och kurslärarna. Utvärderingen av mål och examination sker även genom uppföljning av 
examinerade studenter. 
Examinationsmetoderna i kurserna mäter ofta flera utbildningsmål samtidigt och utgör en 
integrerad bedömning av en students färdigheter. Exempelvis krävs ofta både informa-
tionssökning, analys av problem inom ett för utbildningen relevant område och presenta-
tion av resultatet vid tentamen. Projektarbetet är t ex underlag för examination och där 
"tvingas" studenterna att själva använda litteratur, teori och modeller för att lösa problem, 
beskriva, analysera och värdera verkligheten. Ofta kan frågeställningen i projekt vara otyd-
lig, vilket är vanligt förekommande i arbetslivet. Att själv kunna göra en tolkning och pro-
blematisera är mycket viktigt. Resultaten av projektuppgifterna har dessutom ofta tagits 
fram i grupp och kommuniceras muntligen vid presentation osv. Genom att variera exa-
minationsmetoderna skapas goda förutsättningar för att den sammanlagda bedömningen 
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ska inkludera många olika personliga och professionella färdigheter jämte ämneskunska-
perna. 
Ett urval av exempel på direkta och indirekta kopplingar mellan utbildningsmålen och 
kursplanerna (dvs kursmål och examinationsmetoder) redovisas nedan: 
 Hemuppgifter kan användas för att identifiera och lösa enklare ingenjörsmässiga pro-

blem.  
 Projektuppgifter lägger vanligen större vikt vid att studenterna självständigt identifie-

rar problemställning, hittar relevanta arbetsmetoder och underlag och slutligen löser 
uppgiften. Som stöd används såväl svensk som engelsk facklitteratur för att träna för-
måga att använda sådan. Muntlig och skriftlig presentation och argumentation an-
vänds i detta sammanhang.  

 Laborationer lär exempelvis studenten att hantera riskrelevanta industriella data, så-
som tillförlitlighetsanalys och underhållsplanering. 

 Seminarier utgår från att studenten ska träna att argumentera för sin lösning eller 
ståndpunkt baserad på tidigare gjord analys eller annat underlag. 

 Traditionell salstentamen har, beroende på kurs, en varierande del uppgifter kopplade 
till praktiska ingenjörsproblem med verklighetsanknutna underlag. Formen gör att in-
slaget av identifiering och värdering är lägre vilket är anledningen till att flera examina-
tionsformer vanligtvis används. Tentamen används ofta som examinationsform när 
kursen innehåller baskunskaper men innehåller även då både teoriuppgifter och an-
vändning av modeller. 

 Hemtentamen utgör ett alternativ till ovanstående traditionella form med syfte att 
träna tillämpning av kunskaper på ett aktuellt problem under mer verklighetsknutna 
former. Hemtentamen genomförs alltid individuellt. 

43. Regelverket för examensarbeten innefattas i en kursplan som är gemensam för samtliga 
examensarbetskurser vid LTH (www.lth.se/for_student/Examensarbete/). Denna kursplan 
infördes per 1/12 2004. 
Kursplanen stadgar att ” I examensarbetet ska studenten visa förmåga att tillämpa och 
sammanställa kunskaper och färdigheter förvärvade inom olika centrala och kvalificerade 
kurser inom det aktuella utbildningsprogrammet”. Det innebär att examensarbetet ska 
vara inom det fördjupningsområde som de valfria kurserna definierar, kopplat till riskhan-
tering. 
Det fordras att en riskhanteringsstudent ska ha minst 140p som kan ingå i examen för att 
få påbörja examensarbetet, samt vara godkänd på kursen VBR171 Riskhanteringsproces-
sen. I praktiken garanterar detta att studenten har påbörjat sin fördjupningsutbildning. 
För civilingenjörsprogrammet i riskhantering fanns tidigare egna regler för examensarbete 
fastställda av UNRh (www.riskhantering.lth.se/kurser/ Examensarbete_regler.pdf) som 
tillämpats på alla de examensarbeten som hittills examinerats. Det finns också ”Råd och 
riktlinjer för examensarbetare” på riskhanteringsprogrammet 
(www.riskhantering.lth.se/kurser/Examensarbete_Rad.pdf). För det LTH-gemensamma 
regelverket har ingen student ännu examinerats. 
Eftersom de nya LTH-gemensamma reglerna för examensarbete är mer generella till sin 
karaktär än de tidigare programspecifika reglerna, har UNRh utarbetat en precisering av 
målet för examensarbete (www.riskhantering.lth.se/kurser/ Examensarbe-
te_precisering.pdf). Dessa syftar till att stödja examinatorer och studenter i tolkningen av 
vad som gäller vid val av ämne och vad som krävs för att utföra examensarbete inom tek-
nikområdet riskhantering.  
Studenterna informeras främst om regler och förutsättningar för examensarbete via LTHs 
och riskhanteringsprogrammets hemsidor samt den Internetportal som riskhanteringspro-
grammet använder just för detta ändamål (http://luvit9www.fov.lu.se/Luvit/ entran-
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ce/entrance.asp?cid=123). Dessutom informerar utbildningsledaren och handledarna vid 
behov. 
Examinatorn skall vara en forskarutbildad lärare vid Lunds universitet. Till handledare 
kan utses den som examinator finner lämplig. Handledare behöver inte vara lärare vid 
LTH, vilket är en skillnad mot riskhanteringsprogrammets tidigare regler. Detta är något 
som programledningen kommer att bevaka noga, eftersom det finns farhågor om att den 
vetenskapliga nivån på arbetena kommer att sjunka. Studenterna riskerar att få en senare 
indikation på att mycket arbete återstår om det först är när examinatorn skall godkänna 
arbetet som en vetenskaplig granskning sker.  

44. Det finns speciella behov av att kommunicera kravkriterier för teknikområdet 
riskhantering eftersom det är ett relativt nytt tvärvetenskapligt område. Ett viktigt 
kriterium för godkännande är att studenterna i sitt examensarbete visar att de tagit del av 
tidigare forskning i ämnet och att examensarbetet utförts utifrån den rådande 
kunskapsfronten. Detta kommuniceras dels av examinatorn och dels av 
programledningen. 

45. Enligt LTHs regelverk får inte handledare och examinator vara samma person. Dessa krav 
fanns även i de tidigare programspecifika reglerna. Det finns dock ett fåtal exempel där 
handledaren ändå varit examinator. 
Examinatorn ansvarar för att godkänna uppgiften och studentens förkunskaper, samt för 
att göra prestationsbedömningen. 

46. Det är normalt att studenten och handledaren utarbetar en detaljerad tidplan för 
examensarbetet. Utformningen skiljer sig dock mellan institutionerna. En av handledarens 
viktigaste uppgifter är att hjälpa till vid avgränsningen av arbetet så att rimliga 
förutsättningar finns att studenten ska bli färdig i tid. Eftersom betyg ges på skalan 
underkänd/godkänt påverkas inte betyget av genomförandetiden. Studenten kan inte göra 
anspråk på handledning under längre tid än 15 månader. För att förhindra att 
examensarbeten drar ut på tiden kontaktas studenterna regelbundet och lärarna avråder 
exempelvis studenterna bestämt från att påbörja en anställning innan examensarbetet 
blivit klart. Utbildningsledaren brukar varna studenterna för vanliga fallgropar som leder 
till försening, t ex att ta på sig extra arbetsuppgifter om arbetet utförs på ett företag eller att 
inte ifrågasätta ytterligare krav och önskemål som olika intressenter framför under arbetets 
gång. Det händer ofta att en uppdragsgivare vill att studenterna ska arbeta vidare med de 
resultat som tas fram, för att anpassa till andra målgrupper än vad examensarbetet är 
ämnat för.  

47. Utbildningsledaren följer upp varje examensarbete. I underlaget som tagits fram för att 
beräkna hur lång tid examensarbete tar framkommer att det administrativa förfaringssättet 
varierar mellan olika institutioner. I en del fall registreras examensarbetena först i LADOK 
precis innan arbetet är avslutat vilket leder till en grov underskattning av den tid som åtgår 
för examensarbete. För att få ett mer rättvisande underlag räknas inte de examensarbeten 
med som har en tid på mindre än 50 dagar angiven i LADOK, vilket är 7 av de hittills 85 
godkända examensarbetena.  
I utbildningsplanen avsätts en termin för examensarbete, dvs en tidsperiod på ca 140 da-
gar inklusive lov och helgdagar. I figur 3 framgår att andelen studenter som klarar av att 
slutföra sitt examensarbete under denna tidsperiod är få. 
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Figur 3.  Tidsåtgång för examensarbete. 

 
En förklaring är att majoriteten av studenterna påbörjar (och därmed registreras) sitt exa-
mensarbete redan under termin 8 och tar sedan sommaruppehåll för att under termin 9 
slutföra examensarbetet samtidigt som de ofta läser en eller två kurser parallellt. Dessa stu-
denter slutför sitt examensarbete under termin 9, men tidsperioden som används blir läng-
re än en termin. Med en sådan studieplan blir den förväntade tidsperioden för att avklara 
examensarbetet snarare 280 än 140 dagar. Från figur 2 kan det utläsas att ca 62% slutför 
examensarbetet inom utsatt tid, dvs har en tid som understiger 280 dagar. 
För samtliga studenter som tagit lång tid att färdigställa sina examensarbeten har aktivite-
ten skett parallellt med yrkesverksamhet under flera år. 

48. Under perioden 2001-2004 utfördes och godkändes totalt 85 examensarbeten inom 
riskhanteringsprogrammet. Av dessa var 13% förlagda utomlands, 48% genomfördes i 
samarbete med företag och 42% i samarbete med andra organisationer (ett examensarbete 
kan vara förlagt i mer än en kategori, därav ett visst överlapp). Med annan organisation 
avses myndigheter, kommuner, annat lärosäte etc. En rapport som samlar alla 
examensarbetenas abstracts finns publicerad 
(www.brand.lth.se/bibl/7022.pdf). 

49. Forskningen inom detta relativt nya teknikområde har vuxit snabbt, men det finns 
fortfarande få lärosäten, både nationellt och internationellt, som lyckats få till stånd ett 
utbildningsprogram. I och med att programmet endast omfattar fem terminer och 
ämnesområdet förekommer i liten omfattning vid andra universitet, är möjligheterna små 
för studier utomlands. Trots detta har flera studenter läst kurser och utfört examensarbetet 
utomlands, mycket tack vara eget intresse och initiativförmåga. Utbildningsledaren bistår 
studenterna med den service som efterfrågas. 

50. Förutsättningarna för att ta emot studenter från icke nordiska länder är små eftersom all 
undervisning sker på svenska och det finns inte några ekonomiska incitament för en 
institution att bedriva undervisning på t ex engelska. 
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Det förekommer att kurser ges på engelska vid behov. Ett sådant exempel är den obligato-
riska kursen Statistiska metoder för säkerhetsanalys som ett år hölls helt på engelska p g a 
ett stort intresse från flera inresande utbytesstudenter.  
För att uppfylla LTH:s internationella policy (www.lth.se/UtvarderingarKvali-
tet/Sjalvvardering05/PolicyLthInternationellaVerksamhet2004.pdf) har programmet ska-
pat en engelsk hemsida med information om programmet, kurserna och examensarbeten, 
se www.riskmanagement.lth.se. 

51. Det finns ännu inte så många utbildningar i riskhantering i världen att samarbeta med. 
Försök till samarbete har gjorts med universitetet i Trondheim, med det har inte resulterat 
i några konkreta planer ännu. Vid OECD:s Workshop ”Sharing Experience in the 
Training of Engineers in Risk management”, som hölls i Montreal oktober 2003 knöts en 
del kontakter. Dessa har inte följts upp ännu. Vidare så arrangerades en Workshop on 
“University Cooperation in the area of Risk and Safety Education” i Karlstad i oktober 
2004. Den var finansierad av EU och avsåg endast deltagare från den baltiska regionen. 
Uppföljning och vidare bearbetning rörande samarbete pågår, om än i ringa omfattning. I 
samband med kursutvecklingen av en av de obligatoriska kurserna (Riskekonomi) bidrog 
en professor från Karlstad universitet i hög utsträckning med utarbetandet av kursplanen. 

52. Ingen benchmarking med liknande utbildningar har gjorts eftersom motsvarigheter saknas 
både nationellt och internationellt.  

53. Kvalitetsarbetet baseras främst på resultat från utvärderingar. På LTH skiljs på två typer av 
utvärderingar; operativ utvärdering och rapporterande utvärdering. Operativ utvärdering 
syftar till att förbättra undervisningen och lärandet under pågående kurs. Rapporterande 
utvärdering innefattar en efterhandsbedömning av kursen och genomförs veckorna efter 
kursens slut. 
Såväl den operativa utvärderingen som den rapporterande utvärderingen ska bygga på in-
formation om studenternas upplevelser och åsikter, inte på lärarens undervisning. För den 
rapporterande utvärderingen används en enhetlig metodik och enkät, Course Experience 
Questionnaire (CEQ) och ansvaret för genomförandet och uppföljningen ligger på 
UNRh.  
Samtliga kurser på riskhanteringsprogrammet utvärderas enligt CEQ i enlighet med 
LTHs policy för utvärdering av grundutbildning 
(www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/utvarderingar/utvarderingspolicy.pdf) och ett flertal 
kurser dessutom med ytterligare någon annan form av utvärdering. En uppföljning av stu-
dieresultaten görs kontinuerligt av programledningen. När resultatet från CEQ är klart 
hålls ett möte med programledning, studenter och kursansvarig där man diskuterar ige-
nom det som framkommit vid utvärderingen och vilka förändringar av kursen som är 
lämpliga. Programmet skickar fortlöpande in examensarbeten till olika ”pristävlingar” för 
bedömning. Resultaten av dessa ger en uppfattning om arbetenas kvalitet. I LTHs policy 
för utvärdering av grundutbildningen framgår att LTHs styrelse ska hantera frågan om 
hur utvärdering på programnivå ska ske. 

54. Utvärderingar ligger till grund för ett kontinuerligt kursutvecklingsarbete. En dialog förs 
kontinuerligt med studenterna dels via UNRh och dels direkt mellan kursansvariga och 
studenterna, i vissa kurser med samtliga studenter och i andra fall med representanter för 
kursdeltagarna. Resultaten som framkommer bedöms, värderas och sätts i relation till 
tillgängliga resurser såsom tillgänglig undervisningstid i kursen, tid som kan användas för 
utveckling och planering av kurser samt de ekonomiska ramarna för den aktuella kursen. 
Allt vägs mot kursens målsättning. En redovisning av arbetet görs i UNRh där 
resurstilldelning och kursmål kan påverkas. Resultaten från kursvärderingar kan även leda 
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till konkreta förslag till ansvariga lärare. Lunchmöten hålls med kommande och gamla 
studenter för att stämma av mot genomförda kursvärderingar inför kursstart. 

55. När kurser avslutats hålls ofta ett uppföljningsmöte med dem som varit aktiva i kursen. 
Utveckling och omarbetning av kurser görs genom arbete i grupp där olika medarbetare 
deltar och tillför sina erfarenheter. Här deltar även medarbetare som inte ska delta i 
kursens genomförande. En ständig kollegial diskussion om kurser och kursutveckling förs 
både vid fikabordet och i mer formella former. 

56. Riskhanteringsprogrammet riktar sig inte enbart mot industri och näringsliv utan viktiga 
avnämare och intressenter är även myndigheter och andra organisationer. Vid uppstarten 
av planeringsarbetet för programmet samlades representanter för avnämare och 
intressenter till ett seminarium/workshop där Metaplan-teknik användes för att 
strukturera tankar och idéer. Representanterna fick sedan hjälpa till med prioriteringar. 
I UNRh finns representanter från yrkeslivet och en extern ordförande som bidrar till fort-
löpande kontakt med omgivande näringsliv och myndigheter. Både lärare och program-
ledning har ofta förekommande kontakter med examinerade civilingenjörer från pro-
grammet. Lärare kommunicerar med industrin genom studiebesök och projektarbeten där 
läraren ges möjlighet att identifiera behov och frågeställningar aktuella för industri, myn-
digheter och andra organisationer. Det förekommer också att programmets lärare har ex-
terna förtroendeuppdrag. En lärare i UNRh är t. ex även ledamot i Räddningsverkets 
kursplaneråd. 
Gästföreläsare förekommer i flertalet kurser. Dessa levererar sina synpunkter både under 
föreläsningar och vid planering av kursen. Dessa synpunkter påverkar både innehållet i 
kursen, hur projektuppgifter läggs upp, leder till förslag på examensarbeten, bidrar till att 
läraren kompetensutvecklas och kan följa utvecklingen i det omgivande samhället. 

57. Under 2004 genomfördes en gemensam utvärdering för hela LTH, Teknologenkäten. 
Dessutom har en programspecifik utvärdering gjorts med inriktning på examinerade 
studenter, Alumni-Rh (www.brand.lth.se/bibl/7023.pdf). Utvärderingarna genomfördes 
alltså redan efter tre år från det att utbildningen startade. Dessutom genomförde första 
årskursen studenter en informell undersökning vilken resulterade i ett förändringsarbete. 
Programstrukturen har inte förändrats sedan starten men däremot har innehållet i enskilda 
kurser utvecklats. Det är svårt att bedöma exakt hur program- och kursutvärderingarna 
föranlett specifika förändringar, men klart är att utvärderingarna har gett viktig input till 
det fortlöpande utvecklingsarbetet.  
Utvärdering av examensarbeten sker löpande av utbildningsledaren vilket bl a leder fram 
till rekommendationer till studenter som ska påbörja sitt examensarbete. 

58. En teamträningsaktivitet har utvecklats och denna används i introduktionsfasen för alla 
nyantagna studenter på programmet. Försök gjordes under de två första åren att använda 
tre praktikfall som skulle följa som en röd tråd genom programmets kurser. Det visade sig 
vara svårt att genomföra detta på ett bra sätt.  
Flertalet av de obligatoriska kurserna är nya vilket har inneburit ett omfattande kursut-
vecklingsarbete. I kursen riskhanteringsprocessen har mycket tid ägnats åt att utveckla un-
dervisningen och examinationen genom att införa reflekterande uppsatser. Vid kursut-
vecklingen har det förutom vid innehållet, lagts tyngd på aktiviteter för att utveckla stu-
denternas förmåga att självständigt lösa problem, göra skriftliga och muntliga presentatio-
ner, hålla tidplaner, arbeta med personer med annan utbildning, tänka kritiskt, argumen-
tera och övertyga och förklara för icke-specialister. Resultatet av Teknologenkäten visar på 
att detta arbete har lyckats. 
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59. I huvudsak sker det pedagogiska utvecklingsarbetet på kursnivå av det lärarlag och de 
institutioner som ansvarar för kursen. Ett stort utbud av kurser och seminarier finns via 
LTH och LUs försorg. 
Det finns ett krav från LTHs ledning att samtliga allställda lärare ska ha en högskole-
pedagogisk utbildning minst motsvarande 10 poäng. Vid anställning av lärare värderas 
både pedagogisk och vetenskaplig skicklighet av en lärarförslagsnämnd 
(www.lth.se/lthjobb/meriter.html). Lärarna uppmanas av programledningen att ta del av 
de pedagogiska kurser och seminarier som ges inom LTH och LU. På programnivå före-
kommer vissa aktiviteter i form av att programledningen uppmuntrar till varierande exa-
minationsformer och har initierat en programspecifik undersökning, Alumni-Rh 
(www.brand.lth.se/bibl/7023.pdf) samt infört kursutvärdering av examensarbeten. Ut-
bildningsledaren har hittills stått för att leda och planera utvecklingsarbetet. UNRh har 
som ambition att vara mer aktiv och t ex anordna seminarier för lärare verksamma inom 
programmet. 

60. 
Totalt antal examina År HSTD/HSTK per 

kalenderår HPRK per kalenderår 
M K 

2001 38 26 - - 
2002 41 42 10 8 
2003 70 61 11 3 
2004 85 84 17 10 

Uppgifterna i tabellen är hämtade från Lunds universitets årsredovisning. 

61. Relativt få studieavbrott sker från Riskhanteringsprogrammet. En förklaring tros vara att 
utbildningen utgör slutet på 4,5 år studier och de flesta avbrott från civilingenjörsprogram 
sker under de första åren. Hittills har en till två studenter per årskull gjort studieavbrott 
och anledningarna är väldigt varierande. Något tydligt mönster har inte kunnat utläsas. 
Studieuppehåll sker också i begränsad utsträckning. Varje år är det 2-3 studenter som tar 
studieuppehåll, främst p g a resor, längre praktik inom industrin eller annan utbildning. 

62. Syftet med frågan är att följa en hel kull från start till eventuellt mål. Det är då inte 
meningsfullt att försöka översätta förhållandena på riskhanteringsprogrammet till dem 
som gäller för andra program eftersom programmet är tvåårigt. Det är fortfarande av 
intresse att redovisa genomströmning och examensfrekvens sedan programmet startade. 

Startår Rh01=2001 Rh02=2002 Rh03=2003 
Kön M K M K M K 

Antagna 26 11 16 10 29 14 
Examen 25 11 12 9 14 10 

 
Siffrorna är hämtade ur LADOK 2005-03-15 

63. Utbildningsledaren identifierar studenter med studiesvårigheter i dialog med kursgivare 
och ibland genom samtal med studenter. Utbildningsledaren hjälper studenter med 
studiesvårigheter främst genom individuell uppföljning, individuell handledning, 
personliga samtal och information till studenterna om förkunskapskrav samt tillämpning 
av förkunskapskraven (har en märkligt stor resultathöjande effekt).  

64. Utbildningsledaren följer upp var alla studenter får arbete och för närvarande är 
arbetsmarknaden mycket gynnsam. Hittills är ingen som avslutat studierna arbetslös 
under någon längre period och alla har fått relevanta arbeten, vilket även bekräftas av de 
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genomförda utvärderingarna Alumni-Rh (www.brand.lth.se/bibl/7023.pdf) och 
Teknologenkäten. Ett problem är snarare att studenterna börjar arbeta innan studierna 
slutförts. Medellönen var hos de första examinerade hög jämfört med andra 
civilingenjörsutbildningar. I genomsnitt tjänar en riskhanteringsingenjör 30 000 kronor 
per månad bland dem som varit yrkesverksamma i mellan 0-2 år. Spridningen är stor. 
Fördelningen av antalet studenter som har börjat arbeta inom olika sektorer redovisas i 
figur 4. 

 
Figur 4.  Fördelningen av antalet studenters om börjat arbetet inom olika sektorer. 

 
Resultaten från utvärderingarna är samstämmiga. Studenterna är överlag mycket nöjda 
med sin utbildning, men har även flera förslag till förändringar och förbättringar. Majori-
teten av dem som utexaminerats har varit yrkesverksamma under en kort period. Därför är 
det viktigt att ha en fortsatt uppföljning för att se hur åsikterna förändras och hur de be-
dömer nyttan med sin utbildning på längre sikt. 
Information om utbildningen och de examinerade studenternas situation hämtas även 
genom en rad formella och informella kontakter. Lärare och handledare ingår ofta som en 
del i studentens framtida yrkesmässiga nätverk och kan vara en viktig person i samband 
med jobbansökan och starten på arbetslivet. Nätverk av denna typ är ofta av informell ka-
raktär, men leder till en fortlöpande uppföljning genom kontakter i olika sammanhang. 
Resultatet blir en rad konkreta aktiviteter där tidigare studenter medverkar i utbildning t 
ex i form av gästföreläsningar, handledning av examensarbeten, bollplank mm. Dessutom 
har flera examinerade studenter hört av sig och lämnat tips och förmedlat kontakter till 
föreläsare, examensarbeten och sommarjobb. 
Programmet underhåller en e-postlista där alla som examinerats har möjlighet att vara 
med för att informeras om seminarier, kurser, examensarbetespresentationer och annat av 
intresse som har koppling till riskhantering. 
En sammanfattning av erfarenheter publicerade i undersökningen Alumni-Rh 
(www.brand.lth.se/bibl/7023.pdf) ger följande åsikter från utexaminerade studenter på 
riskhanteringsprogrammet: 
 Programmets ledning och lärare beröms för det sätt studenterna bemöts. Förhållandet 

mellan studenter och lärare beskrivs som kollegialt. Detta tar sig uttryck i en öppen 
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dialog och ömsesidig respekt. I vissa fall kan det kollegiala förhållandet vara ett pro-
blem i och med att lärarens roll som lärare blir otydlig för studenterna. 

 Många före detta riskhanteringsstudenter efterlyser mer utbildning i hur olika pro-
blem praktiskt löses utanför högskolan, även om detta skulle inskränka mängden teori 
i utbildningen. I en kommentar uppmanas studenter att följa med i facktidskrifter för 
att få mer praktisk kunskap. Detta uppmuntras också av programmet. En annan lös-
ning som kopplas till praktisk problemlösning är att bjuda in gästföreläsare, vilket ock-
så förekommer i stor omfattning. 

 I några kommentarer föreslås höjda krav i de olika kurserna för att höja kvalitén på 
utbildningen. Samtidigt påpekar någon att valfria kurser blir lidande i viss utsträck-
ning av sådana åtgärder. Med utgångspunkt i de studieresultat studenterna uppvisar 
borde en skärpning av betygskraven vara möjlig utan att en stor grupp studenter un-
derkänns i de olika kurserna. På vilket vis kravnivå och utbildningskvalitet hänger 
samman bör dock noggrant utredas före en sådan förändring. 

 De examinerade studenterna känner sig väl skolade i rapportskrivning, grupparbete 
och kritiskt tänkande. Detta som en följd av den stora mängd projekt som ingår i ut-
bildningens kurser. Återkopplingen på prestationerna anses dock i vissa fall vara brist-
fällig. 

65. Ingen formell utvärdering har gjorts ännu eftersom utexaminerade 
riskhanteringsingenjörer funnits på arbetsmarknaden under en relativt kort period. En rad 
informella kontakter med avnämare finns, t ex genom de samtal som förs med 
yrkeslivsrepresentanter i UNRh. Studenter har anställts på flera av de företag och 
myndigheter som då var representerade och informella kontakter sker löpande. 
Genom att studera platsannonser framkommer ett ökat behov av riskhanteringsstudenter 
efter att utbildningen startade. I flera annonser efterfrågas uttryckligen civilingenjörer i 
riskhantering vilka hittills bara examinerats från Lunds tekniska högskola, se t ex 
www.riskhantering.lth.se/kompetensbehov/  
Slutsatserna blir att avnämarna är nöjda men det är ofta motsägande önskemål mellan oli-
ka avnämare. Få av dessa har förmåga att ge synpunkter till utbildningen som inte är väl-
digt färgade av företagets eller organisationens egenintressen. Det finns behov av att stude-
ra avnämarnas synpunkter och önskemål ytterligare. 

66. Ambitionen är att alla som börjar på programmet ska examineras. Examinationsgraden är 
idag över 90%. Att det inte blir 100% beror på studieavbrott, och att vissa studenter som 
fått jobb under studietiden väljer att inte ta den sista tentamen som saknas för examen, 
trots upprepade påminnelser. Intresset från de berörda arbetsgivarna att komma tillrätta 
med detta är obefintligt. 

67. De olika kurserna på programmet har egna målbeskrivningar och dessa tillsammans 
uppfyller programmets olika mål. Detta styrks bl a av utvärderingen Alumni-Rh 
(www.brand.lth.se/bibl/7023.pdf) som gjordes hösten 2004. Samverka och kommunicera 
med icke-tekniker och kommunicera på engelska är två delmål som inte uppfylls i särskilt 
hög grad. Detta framkom i den genomförda utvärderingen. UNRh avser att ta ett initiativ 
till att förbättra detta. 
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Ekosystemteknik (W) 

Arbetet med självärderingen av civilingenjörsutbildningarna på LTH inleddes i november 
2004 med ett samordningsmöte med LTH:s arbetsgrupp. Utbildningsnämndernas 
ordförande fick information om hur självvärderingsprocessen skulle genomföras och hur 
arbetet skulle fördelas inom programmen. Materialet från HSV har funnits tillgängligt på 
LTH:s intranät. Mål och tidsplan för självvärderingen presenterades på ett möte med 
utbildningsnämnden för ekosystemteknik (UNW) i december 2004.  
Till arbetet organiserade UNW en arbetsgrupp för Ekosystemteknik med uppgift att 
arbeta med självvärderingen. Gruppen bestod av:  

Rolf Larsson Utbildningsnämndens ordförande (UNO)  
Joakim Malm Utbildningsledare (UL)  
Anders Kärrman Utbildningsplanerare (UP)  
Ingemar Åkerberg Studievägledare (SVL)  
Björn Almström Student (SRW)  
Hanna Arvidsson Student (SRW)  
Kristin Backström Student  
Jan-Olle Malm Lärare (Inledande kemi) 
Lena Zetterqvist Lärare  (Matematisk statistik) 
Kerstin Skog LTH: s arbetsgrupp (W)  

Gruppens medlemmar har haft regelbundna möten. Den 11 januari samlade LTH till en 
workshop med allmän information om självvärderingen, arbete med frågor i 
lärosätesdelen och programfrågor. Information och synpunkter sammanställdes av 
K Skog till ett programspecifikt dokument. Texten har bearbetats av olika personer och 
grupper samt på ett gemensamt möte för alla lärare och studenter. Arbetsgruppen 
utformade förslag till självvärderingen enligt de ”12 principerna” som också diskuterades 
på på det allmänna mötet. Studenter har deltagit i arbetsgrupper och arbetsdagar. 
Studierådet har haft egna möten och kommit med synpunkter på texterna. 
Självvärderingen och programfrågorna har diskuterats i utbildningsnämnden. Frågor 
rörande lärare (fråga 26-28) och studier utanför högskolan (fråga 39) har besvarats med 
utgångspunkt från en webbaserad enkät utskickad till samtliga kursansvariga lärare på 
varje program på LTH. En examensarbetsenkät har inom ramen för 
självvärderingsarbetet distribuerats till prefekterna för inventering av examensarbeten 
utförda 2000-2004. En undersökning gjordes 2004 av utvärderingsenheten vid Lunds 
Universitet kallad ”Teknologenkäten”, där man frågade 3639 studenter (1925 av dessa 
svarade) om sina erfarenheter av att studera vid LTH. I resultaten från denna 
undersökning hittar man svar på vissa av frågorna. Underlag för vissa av frågorna har 
tagits fram centralt genom bl a LADOK. 

22.  Civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik (W) startade hösten 1998. Det är en 
teknisk utbildning på naturvetenskaplig grund som kombinerar miljö och teknik vilket 
ger civilingenjörerna mycket goda förutsättningar för att arbeta i olika funktioner och på 
olika typer av arbetsplatser där miljöfrågor/miljöhänsyn är viktiga (utbildningsplan, 
www.lth.se/for_student/Arkiv/hbk05/w_up05.pdf). 
Särskilda mål för utbildningen av civilingenjörer på W-programmet är att skapa förståelse 
för naturgivna förutsättningar för industriell verksamhet, resursutnyttjande och 
samhällsbyggnad samt att ge förmåga att kommunicera och samarbeta med många olika 
kategorier av naturvetare och tekniker. De områden som avses är (i) utveckling av 
tekniska processer och produkter för att möta kraven på miljöanpassad produktion och 
minimal miljöbelastning under produktens hela livscykel, (ii) utveckling av tekniska 
system där biologiska processer har avsevärd betydelse (iii) exploatering av och 
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hushållning med naturresurser som mark och vatten samt (iv) analys av tekniska system 
avseende miljömässiga konsekvenser med hänsyn till risk, ekonomi och lagstiftning. 
Utbildningen skall ge vana att arbeta i datormiljö samt goda färdigheter i användandet av 
program för ordbehandling, kalkyl och matematiska beräkningar (Malm 2003 a; 
www.eko.lth.se/utbildningen/beslutsorganisation/ 
utbildningsnamnden/Datorutvardering.pdf ) 
Vad är ekosystemteknik?  
Ekosystemteknik kombinerar teknik och miljö. Ekosystemteknik kan tolkas dels som 
teknik som berör organismer och deras livsmiljö och dels som en helhetssyn på 
miljötekniska frågor. Utbildningen omfattar 180 p, varav 112 p är obligatoriska, 40 p 
väljs inom kompetensinriktningen och 20 p avser examensarbete, se Figur 1. De ämnen 
som studeras under de två första åren (matematik, fysik, kemi, biologi, hydrologi, ekologi 
och geologi) skall förmedla en helhetssyn på natur och miljö. Under det tredje året fogas 
dessa kunskaper och färdigheter samman i tekniska kurser, t ex ”Strömningslära”, 
”Masstransport”, ”Teknisk modellering” och ”Systemteknik”. I årskurs 3 ingår valfria 
kurser om 8 p. Kompetensinriktningen i årskurs 4 kan vara brett orienterad eller ge ett 
utpräglat djup inom ett enskilt ämnesområde. Några vanliga exempel på 
inriktningsområden är Energisystem, Naturvård, Riskhantering och Vatten-
resurshantering. Studenterna har alltså möjlighet att i hög grad utforma utbildningen 
genom de valfria kurserna i årskurserna 3 och 4. De kan utnyttja det stora kursutbud som 
finns på LTH och Lunds universitet (LU), men även kurser på andra universitet 
nationellt och internationellt. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, som är ett 
självständigt arbete, som utförs enskilt eller i grupp om två studenter. Det kan vara en 
studie för ett företag, en del av ett forskningsprojekt eller en undersökning i ett 
utvecklingsland.  
 

 Ht 1 Ht 2 Vt 1 Vt 2 

Hydrologi och akvatisk ekologi 10 p Terrester ekologi 7p 
Analys 1 4 p Analys 2 4 p 

Inledande kemi 4 p 
Teknisk geologi 4 p 

 
År 
1  Energi- och miljöfysik  7 p 

  

Linjär algebra 4 p Termodynamik  och 
ytkemi   7 p 

Molekylär   
cellbiologi 10 p 

Flerdimensionell 
analys 4 p  

År 
2 Organisk kemi 5 p Teknisk modellering 4 p  Vatten- och 

atmosfärskemi 6 p 

Strömningslära    5p Masstransport 10p Teknisk  
modellering 2 p 

Matematisk statistik 5 p Valfri kurs 3 p Miljö och 
management 6 p Systemteknik 4 p 

 
År 
3 

   Valfri kurs 5 p 

 
År 
4 

Valfria kurser inom kompetensinriktning, t ex: 
Energisystem  
Naturvård 
Riskhantering 
Vattenresurshantering 40 p 

År 
5 Examensarbete 20 p   

Figur 1. Översikt av kurser och poäng i olika årskurser och läsperioder  
 
Den stora valfriheten och därmed också det egna ansvaret för utbildningen är 
utmärkande för programmet. Lärandemiljön är också speciell. Den skapas av ett nätverk 
av kontakter mellan ett flertal institutioner på LTH och naturvetenskaplig fakultet inom 
LU. Många kurser bygger på varandra eller integreras mellan två ämnen vilket innebär 
ökade krav på planering och ett långsiktigt lärarsamarbete. Studenterna har ingen speciell 
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hemvist och de blir ”öppna” mot olika discipliner i sitt lärande. Genom att kontinuerligt 
använda datorer får studenterna stor vana att hantera tekniska och naturvetenskapliga 
frågeställningar - från problemformulering till realistiska resultat. Detta arbetssätt tränar 
de blivande civilingenjörerna att självständigt lösa problem i olika miljöer. 
De överväganden som gjordes vid planeringen av utbildningsprogrammet omfattade dels 
samhällets behov av kvalificerad arbetskraft inom området (det är få utbildningar som 
kombinerar teknik med miljö), dels den unika möjligheten att sammanföra personer och 
institutioner inom olika tillämpade miljövetenskaper och utnyttja den kompetens inom 
undervisning och forskning som finns inom LTH och naturvetenskaplig fakultet på LU. 
Dessutom lades stor vikt vid att skapa ett ingenjörsprogram med starkt studentinflytande 
och hög grad av studentaktivitet. Utbildningen innehåller en mängd olika undervisnings-
moment: föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer, fältövningar och 
projektuppgifter. Problembaserat lärande och samarbetsinlärning är exempel på 
pedagogisk metodik som förekommer i flera kurser. För att effektivisera studierna och för 
att studenter skall vara väl förberedda för datoranvändande i yrkeslivet får alla studenter 
låna en bärbar dator under hela sin utbildningstid. Arbetet med egna datorer är en av de 
stora pedagogiska fördelarna med W-programmet. När en frågeställning dyker upp kan 
studenterna direkt utnyttja datorn och behöver inte vänta till ett schemalagda tillfälle.  
Sammanfattningsvis kan sägas att den specifika profilen för W-programmet kännetecknas 
av teknisk miljökunskap, kontakt med många olika institutioner, reellt studentinflytande, 
stor valfrihet inom utbildningen och regelmässig användning av datorer i olika 
sammanhang. Många av utbildningens kurser har stark anknytning till pågående 
framgångsrik forskning inom en rad områden. 

23. Utmärkande för W är att studenterna efter de tre första årens obligatoriska kurser kan 
välja fritt ur ett mycket stort kursutbud på LTH/LU samt att de har möjlighet att läsa 
kurser vid andra utbildningssäten. Detta gör det svårt att uppskatta fördelningen för 
HELA utbildningen. För de tre första årens obligatoriska kurser är fördelningen mellan 
grundläggande/tekniska/övriga vetenskaper 52/34/14 %. För den sista delen av 
utbildningen (inriktningsår + examensarbete) varierar det från inriktning till inriktning 
och studentens val av kurser. Generellt för LTH gäller fördelningen 33/49/18 %. 

24.  I utbildningen ingår obligatoriska kurser 112 p, valfria kurser 48 p, och examensarbete 20 
p. Det som är unikt för utbildningen på W är kombinationen av den relativt stora 
andelen obligatoriska kurser och den mycket stora individualiseringen inom den valfria 
delen av utbildningen.  
De obligatoriska kurserna omfattar dels grundläggande matematiska och 
naturvetenskapliga ämnen som är gemensamma för civilingenjörsutbildningarna på 
LTH, dels baskurser inom ekologi, biologi, kemi och geovetenskap, vilket breddar 
utbildningen. Fördjupning påbörjas under det tredje året genom kurser som utvecklar 
tekniska färdigheter och kunskaper baserat på förkunskaper från tidigare kurser. 
Ytterligare bredd eller fördjupning sker under det fjärde året. Då kan studenten välja 
mellan ett stort antal valfria kurser inom en kompetensinriktning, vilka tillsammans med 
examensarbetet ger studenten möjlighet att till stor del utforma sin utbildning efter eget 
önskemål. De valfria kurserna kan väljas inom LTH, andra fakulteter vid LU, annat 
universitet i Sverige eller utomlands. Den begränsning som finns är att minst 30 p skall 
vara inom en kompetensinriktning, men studenten styr själv vilka kurser som skall ingå i 
samråd med utbildningsledaren. För att få kurser från andra universitet godkända som 
poänggivande gör studenten en ansökan till utbildningsledaren, som på delegation från 
utbildningsnämnden kan godkänna ansökan efter diskussion med studenten. Kravet på 
kursen är att den skall vara relevant för utbildningen och leda till en fördjupning; 
tolkningen är i regel generös för att ge studenten möjlighet att fördjupa sig inom ett 
specialområde. Examensarbetet som görs i slutet av utbildningen kan göras inom ett antal 
olika ämnesområden inom inriktningarna och efter ansökan kan utbildningsnämnden 
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godkänna att arbetet utförs inom ett annat område. Det förekommer också att studenter 
väljer att avsluta sin utbildning på Risk-programmet, som är en civilingenjörsutbildning 
på LTH. Studenterna har också möjlighet att följa någon av de LTH-gemensamma 
avslutningarna Industriell ekonomi eller Technology Management. Technology 
Managementavslutningen bedrivs i samverkan med Ekonomihögskolan vid LU med 
studenter från båda fakulteterna. 

25.  Noga planerade kurser, integrering och koppling mellan ämnena, kontinuerlig 
uppföljning och dialog mellan programledning, lärare och studenter säkerställer ett 
sammanhållet och integrerat ingenjörsprogram. Programmet är relativt nytt och vid 
uppläggningen av programmet och utbildningsplanen betonades möjligheter till 
samarbete mellan lärare i olika kurser. Miljöaspekter är övergripande för programmet, 
vilket ger ett naturligt samspel och sammanhållning inom teknik – ekosystem. Stor vikt 
läggs vid studenternas matematiska, naturvetenskapliga och tekniska kunskaper, förmåga 
att kommunicera, samarbeta, värdera, analysera, identifiera och lösa problem samt 
organisera arbetet. I utbildningsplanen finns en lista över de kurser som kan ingå i 
utbildningen och som tillsammans leder till en helhet. Utbildningsnämnden med 
representanter från näringsliv och samhälle svarar för planering och uppföljning av 
verksamheten inom utbildningsprogrammet och ser över och gör eventuella justeringar av 
utbildningsplanen och kursplaner inför varje läsår.  
Det pågår ett omfattande arbete för att säkerställa allmän ingenjörskompetens inom 
utbildningen och detta har engagerat många lärare, (Reistad, 2004; 
www.eko.lth.se/utbildningen/beslutsorganisation/utbildningsnamnden/AIKRapportSlut.
pdf). Arbetet med detta har ökat sammanhållningen mellan lärarna och lett till en ökad 
samsyn på utbildningen. I de grundläggande kurserna lär sig studenten teknisk 
terminologi som tillämpas i senare kurser. Ett exempel är kursen ”Systemteknik” i årskurs 
3 där man diskuterar avancerade matematiska populationsmodeller baserat på kunskaper 
från kursen ”Terrester ekologi” i årskurs 1. Vissa kurser integrerar olika ämnen, t ex 
”Hydrologi och akvatisk ekologi” samt ”Molekylär cellbiologi” (biokemi, toxikokemi och 
mikrobiologi).  
En gång om året anordnas en lärardag i vilken också studenter medverkar. Då ges tillfälle 
för kursansvariga att informera om innehållet i olika kurser, vilket har varit speciellt 
viktigt under uppbyggnaden av programmet. Andra programpunkter kan behandla 
pedagogiska idéer, t ex utformning av olika examinationsformer. Kursuppföljningssamtal 
genomförs efter varje läsperiod för att sammanfatta undervisningen. Kursansvariga, 
studenter och utbildningsledare diskuterar hur kurserna genomförts med utgångspunkt 
från kursvärderingar som ett led i strävan att förbättra och vidareutveckla kurserna.  
”W-dagen” arrangeras varje år av studenterna för att visa upp utbildningen och knyta 
kontakter mellan lärare, studenter, arbetsmarknadens representanter och andra 
intresserade. Syftet är bl a att få återkoppling från olika tillämpningsområden. I liknande 
syfta arrangerar teknologkåren varje år Arbetsmarknadsdagar gemensamt för hela LTH. 

26.  Data för frågorna 26-28 baseras på en enkät som riktats direkt till kursansvariga lärare. 
Svarsfrekvensen var ca 90%. Informationen är helt oviktad. Vare sig kurserna omfattning 
i poäng, undervisningstid, kontakttid för olika lärarkategorier etc har vägts in.  

 
Tabell 1. Disputerade och icke-disputerade lärare på W-programmet ht 2004. 

 
Genomsnittligt 

antal disputerade 
lärare  

Genomsnittligt 
antal icke 

disputerade lärare  

Andel 
disputerade 
lärare på W-
programmet  

Andel 
disputerade 

på LTH  

Obligatoriska 
kurser  3,8  3,1 55 %  43 %  
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Valfria kurser  
 

4,1  5,0 44 %  51 %  

Oviktat 
genomsnitt för 
ovanstående 

kurser  

3,9  4,1  49 %  47 %  

27.  Data i Tabell 2 anger genomsnittligt antal undervisande lärare per kurs. Antalet forskande 
lärare är normalt högre än antalet disputerade lärare (Tabell 1), vilket beror på att 
undervisande doktorander alltid forskar aktivt.  

 
Tabell 2. Undervisande lärare på W-programmet som bedrev aktiv forskning ht 2004. 

 
Genomsnittligt 

antal aktivt 
forskande lärare  

Genomsnittligt 
totalt antal lärare 

på kurserna  

Andel forskande 
lärare på W-
programmet  

Andel 
forskande 
lärare på 

LTH  
Obligatoriska 

kurser  5,1 6,9  74 %  68 %  

Valfria kurser   5,4  9,1  59 %  78 %  

Oviktat 
genomsnitt för 
ovanstående 

kurser  

5,3  8,0  66 %  75 %  

28.  Tabell 3 visar antal kurser med näringslivskontakter.  
 

Tabell 3. Antal kurser på W-programmet med lärare från näringslivet ht 2004. 
Obligatoriska kurser Valfria kurser Genomsnitt för samtliga kurser 
1 av 8 kurser (0%) 7 av 8 kurser (54%) 8 av 16 kurser (42%) 

29.  Hösten 2004 fanns totalt 278 studenter på programmet, 170 kvinnor och 108 män. 
Andelen kvinnor är högre än genomsnittet för LTH.  

 
Tabell 4. Antal studenter på W-programmet i olika årskurser ht 2004. 

  Årskurs 1   Årskurs 2  Årskurs 3   Årskurs 4   Årskurs 5   Ht 2004 
  K   M   K   M   K   M   K   M   K   M 

Antal  31 24 37 28 44 24 37 24 21 8 

30.  Antagning till senare del av program handläggs gemensamt vid LTH efter yttrande från 
berörd utbildningsnämnd. Det viktigaste villkoret för antagning är att studentens meriter 
räcker för antagning till första årskursen eller att studenten har kompenserande 
studiemeriter från högskola. För de som gått högskoleingenjörsutbildningar krävs i regel 
avlagd högskoleingenjörsexamen. Ett annat villkor är att studenten inte behöver följa 
kurser i årskurs 1 i någon större omfattning. En individuell studieplan upprättas för de 
studenter som antas. Det hör till undantagen att sökande inte kan antas på grund av 
platsbrist. 

31.  Studenterna på W-programmet läser kurser och laborerar i många lokaler på såväl LTH 
som på naturvetenskaplig fakultet, bl a på Fysicum, Kemicentrum och i V-huset (Väg 
och Vatten). Undervisning sker också i Ekologihuset på naturvetarnas campusområde. 
Ekologihuset byggdes i slutet av 1990-talet och har fina lokaler och ett välutrustad 
bibliotek. På Kemicentrum har studenterna tillgång till ett uppehållsrum vilket 
underlättar utbyte av erfarenheter mellan studenter i olika årskurser, något som är mycket 
uppskattat. Ventilationen i vissa salar har varit ett problem på Kemicentrum, men nu sker 
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en omfattande upprustning och ombyggnad som omfattar stora ventilationsåtgärder och 
bättre anpassade lokaler.  
För att bl a underlätta rörligheten mellan olika byggnader har studenterna tillgång till 
bärbara datorer. 

32. Studenter i W-sektionens studieråd ringer under sommaren upp och hälsar nyantagna 
studenter välkomna och ger dem möjlighet att få svar på frågor om utbildningen och hur 
det är att vara student i Lund och på LTH. 
Inför starten av höstterminen ordnas en Introduktionsvecka, med olika obligatoriska 
aktiviteter för de nya studenterna i årskurs 1. Introduktionsveckan innefattar information 
om programmet, föreläsningar, övningar, information om bostäder, sociala aktiviteter 
och fadderverksamhet där studenter från högre årskurser deltar. Dessutom presenteras 
lärarna och studievägledaren och utbildningsledaren går igenom utbildningens upplägg, 
hur studiehandboken fungerar och var studenterna kan söka information. Studenterna 
delas in i grupper och får undervisning/repetition i matematik. I mitten på veckan delas 
bärbara datorer ut och studenterna får en introduktion i datoranvändning. 
Datorutbildningen är nivågrupperad eftersom förkunskaperna är mycket varierande. 
Studievägledaren och en student går dessutom runt i undervisningslokalerna och fångar 
upp stämningen, pratar med alla studenterna och försöker lösa ev praktiska problem så 
snabbt som möjligt. Studenter som ifrågasätter om de börjat på rätt program 
uppmärksammas särskilt och erbjuds samtal för att undersöka vad som kan göras för att 
de skall kunna fortsätta på utbildningen eller erbjudas möjligheter att byta program. 
Hösten 2004 gavs även ett gemensamt seminarium på LTH kring alkohol som fick de 
nyantagna att tänka igenom och reflektera över sin egen alkoholkonsumtion.  
Introduktionsveckan samordnas med W-sektionens aktiviteter som i sin tur innefattar 
luncher, grillkvällar, fester och det mycket uppskattade arrangemanget ”Paddlingen”, där 
de nya studenterna i grupp paddlar kanot till en lägerplats och övernattar i tält. Varje år 
utvärderar W-sektionen sina aktiviteter för de nya studenterna och verksamheten har 
varit mycket uppskattad. 

33.  De brister och variationer i förkunskaper från gymnasiet som mest uppmärksammats 
finns inom ämnena matematik, kemi, fysik och datorkunskap. Under första läsperioden 
erbjuds SI-övningar (Supplemental Instruction) som komplement till kursen i 
”Endimensionell analys”. Studenter i högre årskurser som klarat av matematikkurserna 
fungerar som SI-mentorerna och ger stöd och uppbackning i lärandeprocessen och 
hjälper till med studieteknik. Genom att arbeta i grupp kan studenterna tillsammans 
diskutera problem och komma fram till adekvata lösningar. Matematikinstitutionen 
anordnar ett diagnostiskt prov i början på kursen ”Endimensionell analys” för att 
studenterna skall få en värdemätare på sina gymnasiekunskaper och en signal, ifall 
resultatet var mindre bra, till att lägga ned mer tid på matematiken.  
I likhet med alla andra civilingenjörsutbildningar finns endast Kemi A som antagnings-
krav till programmen på LTH men nästan alla har dessutom läst kemi B varför 
kunskapsnivån kan variera betydligt. Under våren i årskurs 1 ges därför en inledande kurs 
i kemi (4 p) som tagits fram för att kompensera för variationen i förkunskaper från 
gymnasiet. 
I ”Energi- och miljöfysik” använder lärarna en studentaktiv lärandeform där man bl.a. 
avsätter mycket tid åt att individuellt avhjälpa brister och variationer i studenternas 
förkunskaper. Lärarnas och studenternas arbete har gett goda resultat och så gott som 
samtliga studenter klarar kursen. 
Datoranvändning är väl integrerad i hela utbildningen. Variationer i studenternas 
förkunskaper avhjälps på flera sätt. ”Servicestudenter” introducerar studenterna i hur man 
får datorerna att fungera och demonstrerar elementära funktioner i program som WORD 
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och Excel. Genom att alla studenter får tillgång till en bärbar dator blir det enklare för 
dem att snabbt gå igenom den grundläggande datorutbildningen. Vissa studenter i högre 
årskurser fungerar som dator-mentorer under terminerna och deltar aktivt i 
undervisningen i bl a ”Energi- och miljöfysik”. Därutöver ges återkoppling och 
individuellt stöd till de studenter som behöver hjälp inom ramen för respektive kurs. 
Kurserna modifieras varje år för att komma till rätta med eventuella problem med 
datoranvändningen.  
”Flerdimensionell analys” i årskurs 2 är en kurs som upplevs som mycket svår av många 
studenter, kanske beroende på otillräckliga kunskaper från tidigare matematikkurser. En 
pedagogisk metod, så kallad samarbetsinlärning, har införts för att komma tillrätta med 
svårigheterna. I arbetssättet ingår att använda datorer för att visualisera problem och 
frågeställningar. Samarbetsinlärning är ett bra exempel på integrering av olika färdigheter 
inom en och samma kurs. Kursen har genom denna omändring fått en markant bättre 
genomströmning samt de bästa utvärderingarna av de obligatoriska mattekurserna. 

34.  Utbildningen består av obligatoriska och valfria kurser. I årskurs 1 och 2 är samtliga 
kurser obligatoriska. I årskurs 3 är 32 av 40 poäng obligatoriska och i årskurs 4 är 
samtliga kurser valfria. Tabell 5 visar en sammanställning av schemalagd 
undervisningstid, uttryckt i enheter om 45 minuter, för de första 4 terminerna. 
Terminerna omfattar 14 läsveckor plus två tentamensveckor. I cirkeldiagrammet visas 
den procentuella fördelningen för medelvärdet av antal föreläsningar (F), övningar (Ö), 
laborationer(L) och självstudietid (S). Uppgifterna är hämtade ur programmets Läro- och 
timplan. (www.lth.se/for_student/Arkiv/hbk05/w_lt05.pdf ) 
Tabell 5 Schemalagd undervisning på W-programmet i timmar under ht 2004. 

Föreläsningar Övningar Laborationer 

Termin Totalt Per 
poäng Totalt Per 

poäng Totalt Per 
poäng 

1 162 8,1 141 7,1 42 2,1 

2 148 7,4 94 4,7 104 5,2 

3 146 7,3 126 6,3 52 2,6 

4 148 7,4 88 4,4 106 5,3 

Medelvärde 151 7,6 112 5,6 76 3,8 
   

Under hösten 2004 genomförde utvärderingsenheten vid LU en genomgripande 
studentenkät där samtliga studenter vid LTH fick möjlighet att besvara frågor kring sin 
utbildning. Antalet svarande på W-programmet var 151 studenter (54%). Studenterna 
uppgav att medelvärdet för den schemalagda undervisningen var 24,4 timmar per vecka. I 
samma undersökning var medelvärdet för den schemalagda undervisningen på LTH var 
21,8 timmar per vecka. Under ht 2004 var den schemalagda undervisningen i genomsnitt 
24,6 timmar per vecka under de två första åren, vilket stämmer väl överens med det 
studenterna uppgivit. 

35.  Enkätundersökningen (fråga 34) visar att självstudietiden, dvs den tid som W-
studenterna lägger ner på studier utöver den schemalagda tiden, i medeltal är 15 timmar 
per vecka. Medelvärdet är något högre för kvinnor än för män 15,2 resp 14,4 timmar per  
vecka.  

36.  Inom W-programmet finns en uttalad ambition att ge studenterna en allmän 
ingenjörskompetens som omfattar språk, kommunikation, information, problemlösning, 
datorkunskap och social kompetens, (Reistad, 2004). Ämneskunskaper och färdigheter 
integreras redan från början av studierna i årskurs 1. Träning och utveckling av 
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kompetenserna sker samtidigt med den tekniska kompetensutvecklingen och är 
integrerad i kurserna. Dessutom utnyttjas de bärbara datorerna som en integrerad del av 
lärandet i de flesta kurserna i utbildningen, Malm (2003 a). 
Samtliga obligatoriska kurser under termin 5 och 6, dvs”Strömningslära”, ”Matematisk 
statistik”, ”Masstransport”, ”Miljö och management”, ”Systemteknik” och ”Teknisk 
modellering” integrerar ämneskunskaper och färdigheter. Kursen ”Systemteknik” har ett 
systemtänkande och följer upp populationsmodeller med ett reglertekniskt angreppssätt. I 
kurserna ”Masstransport”, ”Teknisk modellering” och ”Strömningslära” utnyttjas 
studenternas matematiska färdigheter. Kurserna ”Matematisk statistik” och ”Energi- och 
miljöfysik” har fokus på tillämpningar och frågeställningar som är relevanta för en 
ekosystemtekniker. Övningsuppgifterna kan ha anknytning till forskning inom 
miljöområdet, aktuella frågor i media, mätresultat från olika övervakningsprogram eller 
andra kurser i programmet. Exempelvis studeras fördelningen för partikelstorlekar utifrån 
mätningar som görs i kursen ”Vatten- och atmosfärkemi”.  
Under laborationer arbetar studenterna i grupp för att med samlade erfarenheter och 
kunskaper komma fram till laborativa strategier och sedan genomföra dem. 
Eftersom det inte finns några obligatoriska kurser i årskurs 4 och valfriheten är extremt 
stor, se fråga 24, är det omöjligt att ge en samlad bedömning av integrationen under 
termin 7-8. Som exempel kan nämnas inriktningen Vattenresurslära där målsättningen är 
att skapa en helhetssyn på vattenproblematik som bygger vidare på studenternas 
färdigheter och ämneskunskaper i hydrologi, strömningslära, geologi, matematik, 
statistik, och kemi (Berndtsson et al 2005; www.extenza-
eps.com/extenza/loadHTML?objectIDValue=56331&type=abstract ).  

37.  De flesta lärare som undervisar på de olika kurserna är också aktiva forskare, vilket ger en 
god förutsättning för att överföra ett forskande förhållningssätt. Ett kritiskt och 
självständigt tänkande tränas specifikt i vissa kurser som innehåller inslag av problem-
lösningsprocesser. Kursen”Energi- och miljöfysik” är problemorienterad med betoning på 
problemlösningsmetodik, t ex inleds kursen med en laboration vars syfte är att formulera 
en experimentell strategi och sedan lösa problemet. Kursen är ett bra exempel på hur 
olika ämnen kan integreras. PBL (Problem Based Learning) som ingår i vissa kurser, t ex 
”Teknisk modellering 1” och ”Teknisk modellering 2” är en annan metodik som syftar 
till att öva upp förmågan till självständigt och kritiskt tänkande. I kurserna ”Teknisk 
modellering” fokuseras på att utveckla studenternas problemlösningsförmåga, medan 
kurserna”Organisk kemi” och ”Molekylär cellbiologi” tränar den experimentella 
problemlösningsförmågan. Samarbetsinlärning är en metodik som används i kurserna 
”Flerdimensionell analys” (se fråga 33) och ”Matematisk statistik” och är exempel på hur 
självständigt tänkande stimuleras. I några kurser används gruppvis kamratgransking av en 
inlämningsuppgift där syftet bl a är att tolka och värdera resultat samtidigt som 
studenterna ges tillfälle att reflektera över moment som ingår i uppgiften samt träning i 
att kritiskt läsa och granska andras texter.  
Examensarbetet är vanligen det bästa exemplet på träning av kritiskt och självständigt 
tänkande och ett forskande förhållningssätt. I målbeskrivningen för examensarbetet anges 
att ”studenten skall visa förmåga att tillämpa och sammanställa kunskaper och färdigheter 
förvärvade inom olika centrala och kvalificerade kurser inom det aktuella 
utbildningsprogrammet. I arbetet skall studenten visa förmåga att identifiera, analysera 
och lösa ett tekniskt eller vetenskapligt problem liksom att värdera lösningen samt att 
presentera och dokumentera resultatet. Examensarbetet skall vara fördjupande och visa 
att studenten kan tillämpa vetenskaplig och ingenjörsmässig metodik. 

38.  I kurserna i det obligatoriska blocket ingår utbildning i skriftlig och muntlig presentation, 
informationssökning och datoranvändning (Reistad, 2004). Muntliga och skriftliga 
rapporter förekommer i de flesta kurserna i årskurs 1-3. Muntlig presentation ingår i 14 
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av de 23 kurserna och skriftlig presentation i 18, vilket ger studenterna omfattande 
träning. Muntliga presentationer tränas speciellt i vissa kurser med avsikt att öka 
förmågan att på avsatt tid och på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt presentera ett 
projekt eller förmedla en teknik. Trots lärarnas återkoppling på studenternas prestationer 
önskar studenterna kommentarer och värderingar i ännu högre utsträckning och fler 
individuella uppgifter. 
Problembaserat lärande och samarbetsinlärning (se fråga 33, 37) tillämpas i fyra 
obligatoriska kurser och utvecklar studenternas förmåga att muntligt kommunicera och 
formulera ämneskunskaper t ex inom matematik. I dessa och några andra kurser används 
”kamratgranskning” som ger ytterligare träning i muntlig formulering och 
argumentation. Skriftliga rapporter förekommer ofta som en del av examinationen. I en 
kurs gör studenterna en posterpresentation. 
I ett antal valfria kurser tränas engelska både muntligt och skriftligt, t ex i det 
internationella magisterprogrammet ”Master of Science in Water Resources” inom 
Vattenresurslära vars kurser är tillgängliga för W-studenter. Studenterna ges då färdighet 
att läsa facklitteratur och lära sig facktermer på engelska inom ett visst ämnesområde.  
Examensarbetet ger också träning i både muntlig och skriftlig kommunikation och ökar 
den sociala kompetensen samt förmågan att samverka professionellt med andra 
människor.  

39.  Lärarnas stora nätverk inom industrin och den offentliga sektorn (forskningsprojekt) gör 
det möjligt att skapa en rad kontakter, inte minst med utexaminerade civilingenjörer från 
programmet. Projektkurser/omvärldsorienterade projekt, gästföreläsare och studiebesök är 
vanligast inom inriktningarna i årskurs 4, men förekommer även i flera obligatoriska 
kurser som t ex ”Hydrologi och akvatisk ekologi”, ”Masstransport”, ”Miljö och 
management”. I den vanliga undervisningen används generellt sett många problem- och 
frågeställningar direkt tagna ur verkligheten. Examensarbeten utförs ofta i samarbete med 
ett företag (63% enligt central LTH undersökning) vilket ger goda kontakter med 
näringsliv och samhälle.  
Tabell 5 ger en översikt av samarbeten med näringsliv. Data baseras på en enkät som 
riktats direkt till kursansvariga lärare på ca 30 kurser med svarsfrekvensen 90%.  

 



 LTH, Ekosystemteknik 

284 

Tabell 6. Gästföreläsare, projektuppgifter och studiebesök på W-programmet 
i samarbete med näringslivet under ht 2004.  

Kurser Gästlärare  Projekt  Studiebesök  
Obligatoriska  1 av 8 kurser (13%) 0 av 9 kurser (0%) 3 av 6 kurser (38%) 

Valfria  5 av 8 kurser (63%) 2 av 7 kurser (29%) 4 av 7 kurser (57%) 
Genomsnitt 6 av 16 kurser (38%) 2 av 16 kurser (13%) 7 av 13 kurser (54%) 

 
Utanför den schemalagda undervisningen ges många tillfällen till kontakter med 
näringsliv och samhälle: (i) W-dagen med inbjudna gästföreläsare (ii) lunchfördrag 
anordnade av W-sektionens arbetslivskontaktgrupp, och (iii) arbetsmarknadsdagarna som 
anordnas av LTH:s teknologkår. Studenterna har möjlighet att via alumniföreningen på 
programmets hemsida ta kontakt med W-civilingenjörer i arbetslivet för att få inblick i 
deras vardag. 

40.  Examinationen av de olika kurserna sker i form av skriftlig tentamen (sals-tentamen), 
hemtenta, inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, laborationer och exkursioner. 
Skriftlig tentamen förekommer i så gott som samtliga kurser, ofta i kombination med 
andra examinationsformer (Reistad, 2004).  
För de kurser som ges under de fyra första terminerna uppskattas antalet skriftliga/övriga 
examinationstillfällen till 15/45. För termin 5 och 6 uppskattas motsvarande antal till 
6/24. Eftersom det inte finns några obligatoriska kurser i årskurs 4 och dessutom 
valfriheten är väldigt stor, se fråga 24, är det omöjligt att ge en samlad bedömning av 
examinationsformerna under termin 7-8.  

41.  De betygssystem som används är TH och UG. 
Betygsstegen för TH är: icke godkänd, betyg 3, 4 eller 5 (graderade betyg där 5 är bäst). 
Betygsstegen för UG är: underkänd eller godkänd. 
Betygsstegen TH är vanligast på W-programmet och förekommer i alla obligatoriska 
kurser. 

42.  Examinationen och betygssystemet vid LTH är målrelaterat och graderingen är en 
kvalitetsvärdering av studentens lärande i förhållande till kursens mål. Tydliga 
målbeskrivningar är en förutsättning för detta och i alla kursplaner finns väl uttalade mål 
som förutom ämneskunskaper också skall täcka allmän ingenjörskompetens, dvs språk, 
kommunikation, information, problemlösning, datorkunskap och social kompetens.  
I programmets kurser finns en systematisk variation av examinationsformerna i syfte att 
testa olika kunskaper, vilket kan bidra till såväl bredd som fördjupad kunskap och 
förståelse. På W är den skriftliga examinationsformen vanlig, men med några få undantag 
används flera olika former t ex inlämningsuppgifter, hemtentamen, projekt, rapport och 
exkursioner. Examination av delmoment sker vid flera olika tillfällen under kursen och 
kompletterar vanlig kunskapskontroll. Under utbildningen genomförs ett stort antal 
laborationer som också är en del av examinationen.  

43.  Regelverket för examensarbeten innefattas i en kursplan som är gemensam för samtliga 
examensarbeteskurser vid LTH. Denna kursplan infördes 2004-12-01. 
www.lth.se/for_student/Examensarbete/Kursplan.html  
Kursplanen stadgar att ”… I examensarbetet skall studenten visa förmåga att tillämpa och 
sammanställa kunskaper och färdigheter förvärvade inom olika centrala och kvalificerade 
kurser inom det aktuella utbildningsprogrammet”. Examensarbetet skall vara fördjupande 
och visa att studenten kan tillämpa vetenskaplig och ingenjörsmässig metodik. I 
utbildningsplanen anges vilka examensarbeteskurser som kan medräknas i respektive 
examen. Detta ger studenterna tydlig information om i vilka ämnen examensarbetet kan 
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fullgöras. LTH fordrar att studenten skall ha minst 140 p som kan ingå i examen för att 
få påbörja examensarbetet. I praktiken garanterar detta att studenten har påbörjat 
fördjupningsutbildningen inom programmet. För att få göra examensarbete i samarbete 
med annan högskola eller utomlands krävs särskilt beslut av utbildningsnämnden i 
förväg. 
För varje examensarbete skall finnas både en forskarutbildad examinator och en 
handledare. Examinatorn ansvarar för att godkänna uppgiften och studentens 
förkunskaper, samt för att göra den slutliga prestationsbedömningen. Handledaren ger 
det praktiska stödet till studenten, och ansvarar för att uppgiften kan genomföras på 20 
veckor. Handledaren är ofta en doktorand på institutionen eller en person inom ett 
företag om examensarbetet görs där.  
På LTH:s hemsida www.lth.se/for_student/Examensarbete/ finns bestämmelser om 
examensarbete, anvisningar och tips för studenter, handledare, opponenter etc.  

44.  LTH tillämpar betygskalan underkänd/godkänd. Ett examensarbete kan godkännas först 
då studenten redovisat sitt arbete i form av en skriftlig vetenskaplig rapport, som har 
presenterats muntligt vid ett offentligt seminarium med förberedd opposition. Studenten 
skall också ha opponerat på ett annat examensarbete. Dessutom krävs en särskild 
fristående sammanfattning på engelska, utformad som en vetenskaplig artikel 
motsvarande 2-4 sidor. Examinatorn godkänner dessa moment. Liksom för andra kurser 
är det de olika institutionerna som sätter upp mer detaljerade kriterier och meddelar 
examensarbetarna. 

45.  För varje examensarbete skall finnas både en examinator och en handledare. Inom 
ekosystemteknik har det tidigare förekommit att handledare och examinator varit samma 
person. De nya reglerna gör gränsdragningen mellan handledarens och examinatorns 
uppgifter tydligare.  

46.  I årskurs 4 får studenterna information om regler som gäller för examensarbetet. 
Handledaren och examensarbetare upprättar tillsammans en plan av vilken arbetets 
innehåll och avgränsningar framgår. Vid regelbundna träffar görs en avstämning av hur 
långt arbetet kommit i förhållande till den ursprungliga tidsplanen för arbetet. 
Handledaren ger det praktiska stödet till studenten. Huvudansvaret för genomförandet 
vilar på studenten. Tidsåtgången påverkar inte bedömningen av examensarbetet. 

47.  De första civilingenjörerna på W utexaminerades 2003 och tyvärr finns inte statistik på 
hur lång tid det har tagit att genomföra examensarbetena. Genom nya interna 
anmälningsrutiner och nya funktioner i LADOK blir det möjligt att ta fram dessa 
uppgifter per automatik från år 2005.  

48.  Programmet är relativt nytt. Under åren 2003 – 2004 utfördes och godkändes 43 
examensarbeten på W-programmet, se Tabell 7. Av dessa var 19% förlagda utomlands, 
60% utfördes i samarbete med företag och 28% i samarbete med annan organisation. 
Viss överlappning redovisas, t ex kan examensarbeten utföras i samarbete med både 
företag och annan organisation. Det är intressant att notera att antalet examensarbeten är 
nästan exakt detsamma som antalet examina (41 st). 
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Tabell 7. Val av ämne för examensarbete på W och eventuell extern medverkan.  
Antal 

Examensarbetesämnen  
Totalt Utomlands Företag Organisation 

Teknisk vattenresurslära 9 4 4 1 

Teknisk geologi 7 2 4 6 

Kemiteknik 7  5 1 

Miljö- och energisystem 6  4 1 

Vatten och avloppsteknik 4  3 1 

Värme- och kraftteknik 4 2 4  

Energi- och byggdesign 1    

Installationsteknik 1  1  

Datavetenskap 1   1 

Industriell elektroteknik 1  1  

Tillämpad biokemi 1    

Ekologi 1   1 

Totalt 43 8 26 12 

49.  Redan i rekryteringsprocessen pekas på möjligheterna att studera utomlands. Via 
LUcentralt finns ett antal platser som studenterna kan utnyttja för studier utomlands 
efter de obligatoriska kurserna. Allmän information om de olika universiteten finns på 
den internationella kontoret på LTH:s kansli. För de studenter som är intresserade av att 
studera utomlands ordnas träffar med utbildningsledaren och då görs en noggrann 
genomgång av möjligheter och krav. Utbytesavtal har upprättats mellan W/LTH och ett 
universitet i Frankrike och ett i Spanien. Hittills har ca 10 studenter studerat utomlands 
(Kanada, USA, Schweiz och Australien) inom de vanliga kanalerna, men ungefär lika 
många har åkt utomlands och gjort examensarbete inom ramen för Minor Field Studies 
som stöds av SIDA. Examensarbeten kan också förläggas till universitet utomlands, se 
fråga 48. 

50.  LTH:s policy är att kurser som är obligatoriska på civilingenjörsutbildningar ges på 
svenska. Inresande studenter läser till största delen kurser ur LTH:s utbud av valfria 
kurser. De flesta valfria kurser kan ges på engelska och detta framgår uttryckligen av 
kursplanen. Vidare finns ett internationellt Master-program (Master of Science in Water 
Resources) inom Vattenresurslära där kurserna ges på engelska vilket gör det möjligt även 
för andra inresande studenter att följa dessa kurser. Eftersom det är först i årskurs 4 som 
de valfria kurserna kan ges på engelska hanteras integrationen av inresande studenter på 
de olika institutionerna. Totalt finns 27 kurser på W som lämpar sig för utländska 
studenter. 

51.  Utbildningen på W är unik för landet och den närmaste jämförelsen kan göras med 
civilingenjörsprogrammet i Miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet (UU). Inför 
starten av W-programmet och utvecklingen av de olika kurserna förekom samarbete och 
utbyte av idéer och under programmets första år var en civilingenjör från UU ledamot av 
utbildningsnämnden. Fortfarande förekommer visst informationsutbyte mellan lärare på 
UU och W/LTH. Internationellt förekommer inga samarbeten om kurser på lärarnivå. 

52.  Benchmarking i strikt bemärkelse har ännu inte genomförts. Däremot finns en mängd 
indikatorer som används för att analysera hur väl W-programmet står sig i jämförelse med 
liknande utbildningar i Sverige och utomlands. 
Programansvariga har vid planeringen av programmet och efter starten 1998 hållit sig 
informerade om hur motsvarande program organiseras och genomförs vid andra ledande 
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universitet. De flesta lärarna i programmets kurser har omfattande internationella 
kontakter som utnyttjas för informationsutbyte på ämnesnivå. 
En mycket god indikator på W-programmets höga standard är de erfarenheter som finns 
beträffande studenternas prestationer när de deltar i internationellt utbyte. Ett exempel 
som förtjänar att nämnas är en student som klarat sig mycket bra vid University of 
California, Berkeley och som efter en kort tids anställning vid en konsultfirma i San 
Francisco erbjöds fast anställning. 
W-programmet har också ingått som en del i ett datamaterial i en internationell 
jämförelse av ”Environmental Engineering Education” (Morgenroth et al, 2004, 
www.iwaponline.com/wst/04908/wst049080011.htm). Dessa program har ofta 
tillkommit som utbyggnader av existerande program inom Kemiteknik eller Väg- och 
Vatten, men på senare år har många program byggts från grunden och denna 
konstruktion – vilken innefattar W - bedöms i artikeln som mer ändamålsenlig. I en 
annan nyligen publicerad artikel (Berndtsson et al, 2005) anges W specifikt som ett 
utbildningsprogram som möter de nya krav på breda och gedigna ämneskunskaper som 
erfordras för att framtidens ingenjörer ska kunna lösa ödesfrågor inom vattenområdet. 

53.  Etablerad metod används ej. I stället baseras kvalitetsarbetet på ett antal fasta, 
återkommande möten och utvärderingar där olika intressentgrupper - studenter, lärare 
och avnämare – utbyter information med programledningen. Intressentgrupperna har 
representanter i utbildningsnämnden som är ansvarig för kvalitetsarbetet, medan 
programledningen driver det operativa arbetet och redovisar för nämnden. Som en 
generell strategi gäller att programledning och utbildningsnämnd genom stor öppenhet 
och ödmjukhet gentemot lärare och studenter försöker (och lyckas) generera stor 
delaktighet och stort engagemang vilket är avgörande för programmets kvalitet. De 
aktiviteter som genomförs är: 
Årliga verksamhetsberättelser (Malm 2001  
www.eko.lth.se/utbildningen/beslutsorganisation/utbildningsnamnden/Verksamhetsberat
telse%209899-0001.pdf ; Malm, 2003b  
www.eko.lth.se/utbildningen/beslutsorganisation/utbildningsnamnden/Verksamhetsberat
telse_01-02.pdf ; Malm, 2005) som fastställs av utbildningsnämnden är ett viktiga 
dokument för programmets kvalitets- och utvecklingsarbete. De innehåller viktiga 
kvalitetsparametrar som antagningstal, genomströmning på enskilda kurser och totalt på 
programmet, sammanställning av kursvärderingar mm.  
 Kursutvärderingar (se fråga 54) ger utbildningsnämnden underlag för mer långsiktiga 

beslut om förändringar i kursutbudet.  
 Studenterna kan via studentrepresentanterna i utbildningsnämnden framföra förslag 

och påverka frågor som rör utbildningen. Två av utbildningsnämndens nio ledamöter 
är studenter och ytterligare fyra studenter är suppleanter som får närvara vid mötena 
men inte delta i omröstningar.  

 Studierådet, som består av ett tiotal studenter, sammanträder med programledningen 
(utbildningsnämndens ordförande, utbildningsledaren, studievägledaren och 
utbildningsplaneraren) ett par gånger per termin för att utbyta information om och 
framföra förslag i utbildningsfrågor.  

 Studenterna inbjuds till årskursvisa möten med programledningen varje termin för 
att diskutera utbildningsfrågor. 

 Vid årliga, ofta tematiska, lärardagar inbjuds samtliga lärare vid programmet 
tillsammans med ett flertal representanter från studierådet för att utbyta information 
och diskutera olika utbildningsfrågor. 

 Avnämarnas synpunkter på utbildninger tillvaratas främst genom 
utbildningsnämnden där det finns två ordinare ledamöter och en suppleant från 
yrkeslivet. 
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 W-dagen arrangeras årligen av programledningen i samarbetet med studenterna. 
Föredragshållare från industri/samhälle bjuds in. På senare år har flera av föredrags-
hållarna varit civilingenjörer från W. Detta arrangemang ger tillfälle till diskussion 
med representanter för avnämarna. W-dagen är ett sätt att skapa en W-känsla bland 
studenterna och öka motivation och engagemang. 

54.  På LTH används två typer av utvärderingar, operativ utvärdering och rapporterande 
utvärdering. Den operativa utvärderingen syftar till att förbättra undervisningen och 
underlätta lärandet under pågående kurs. Den är institutionens ansvar och 
informationsutbytet kan ske på en mängd olika sätt. Tillsammans med studenterna gör 
examinatorn operativa kursvärderingar för att ta tillvara studenternas synpunkter under 
kursens gång. Det kan handla om metodik, arbetsbelastning, behov av kompletterande 
material etc. Detta är också ett viktigt led i kvalitetsarbetet. Programledningen – i 
samarbete med studenterna – kontrollerar att den operativa kursutvärderingen 
genomförs. 
Den rapporterande utvärderingen är en efterhandsbedömning av kurser och genomförs i 
samband med tentamen eller efter sista undervisningstillfället. Grundtanken med 
metodiken för kursutvärderingar är att kvalitetssäkra den utvärderande dialogen under 
och efter varje kurs.  
Alla kurser på programmet skall utvärderas för att ge studenterna möjlighet att skriva ned 
vad som varit bra och dåligt med kurserna samt ge förslag på förändringar. För alla kurser 
med fler än 30 anmälda genomförs rapporterande kursvärdering med en enhetlig 
metodik och enkät, CEQ (Course Experience Questionnaire, 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/utvarderingar/). Ansvaret för genomförandet ligger på 
utbildningsnämnden. Svarsfrekvensen totalt är i regel knappt 70%. Enkätsvaren 
sammanställs centralt och ett kursutvärderingsmöte hålls med lärare, studenter och 
programledning. Dessa sammanfattar sedan var för sig sina åsikter och förslag om 
förändringar i en skriftlig slutrapport som skapas via webformulär. Denna skickas till 
samtliga kursdeltagare och läggs ut på LTHs hemsida senast 5 läsveckor efter kursens slut. 
För mindre kurser finns ett förenklat förfarande men kraven på lärarna att skriftligt 
rapportera hur man reflekterar över sin undervisning är densamma för alla LTHs kurser.  
Kursutvärderingarna underlättar de kursansvarigas fortlöpande arbete och strävan mot att 
förbättra sina kurser. Studenterna uppskattar att lärarna lyssnar på deras åsikter och oftast 
rättar sig ofta efter studenternas önskemål. Lärarna på W-programmet är generellt sett 
väldigt flexibla; som ett exempel på hur de operativa utvärderingarna kan leda till att 
kursinnehållet ändras under kursernas gång kan nämnas att i kursen ”Masstransport” 
lades 4 studiebesök in efter önskemål från studenterna.  
Studieråden är en viktig plattform för diskussion om kursernas innehåll och utformning. 
Lärare informerar om vad föregående årskurs inte tyckt fungerat bra i olika kurser och 
vilka förbättringar som gjorts. Det förs en ständigt dialog mellan studenter i högre och 
lägre årskurser i studierådet om vad som behöver förbättras och vad lärarna har gjort i 
förhållande till vad som utlovats.  
Andra tillfällen då studenternas synpunkter tas tillvara är vid Lärardagen då lärare och 
studenter diskuterar hur utbildningen fungerar. Dessutom har programledningen flera 
träffar per termin med studierådet och en träff per termin med varje årskurs. 

55.  De olika anställdas erfarenheter kommer fram bl a vid lärardagarna, se fråga 53. 
Utbildningsnämnden är också ett forum för diskussion av erfarenheter som kan utnyttjas 
i utbildningen. Varje år har utbildningsnämnden genom ordförande och utbildnings-
planeraren individuella budgetsamtal med samtliga kursansvariga lärare och berörda 
prefekter, vilket ger tillfälle att sammanfatta och dokumentera olika aspekter på 
utbildningen.  
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Presentationer av CEQ-utvärderingarna ger också tillfälle till att ta fram anställdas 
synpunkter. Se även fråga 53. 

56.  Utbildningen på W är så pass ny att det ännu inte är relevant att göra en omfattande 
inventering av avnämarnas synpunkter på de utexaminerades kunskaper och kompetens. 
Under planeringen av utbildningen togs hänsyn till arbetsmarknadens önskemål om 
kunskaper och färdigheter hos de blivande civilingenjörerna. Utbildningsnämnden svarar 
för planering och uppföljning av verksamheten inom programmet. Näringslivs-
representanterna i utbildningsnämnden ger synpunkter på utbildningen och kan komma 
med förslag till framtida förändringar av verksamheten.  
Examensarbeten som görs i samarbete med olika företag ger framtida arbetsgivare 
tillfällen till diskussion om utbildningen. Samma gäller för externa projekt och 
konsultverksamhet. Uppdrag i näringslivet med återkoppling till studenter ger t ex inblick 
i forskares vardag. Många lärare har tidigare arbetat inom industrin och dessa kontakter 
kan användas för att fånga in synpunkter på arbetsmarknadens behov. 
I framtiden förutses att kontakten med tidigare studenter upprätthålls genom LTH:s 
alumniverksamhet, t ex i form av möjligheter till studiebesök, gästföreläsningar, 
examensarbeten på liknande sätt som för andra program på LTH. W-sektionen har 
dessutom en egen alumniverksamhet som håller kontakt med de första årskullarna. Bl a 
publicerar W-alumni på webben en sammanställning av anställningsförhållanden för 
färdiga civilingenjörer. 
Extern forskningsfinansiering bidrar till kontakter med näringslivet, vilket kan utnyttjas 
för planeringen av undervisningen. Genom att bjuda in olika företrädare för näringslivet 
som föreläsare på W-dagar, samlas många goda idéer och synpunkter in.  

57.  Särskilda och heltäckande utvärderingar saknas. Vid HSV:s utvärdering av kvalitetsarbetet 
vid LU (HSV 2001,  
web2.hsv.se/publikationer/rapporter/regeringsuppdrag/2001/0105R.pdf )  
nämndes W-programmet speciellt: ”Bedömargruppen fick en mycket positiv bild av 
programmet. Den drivs uppenbarligen av en grupp mycket engagerade lärare, som där får 
utlopp för tankar och idéer som inte alltid passar in i den mer låsta institutionsstrukturen. 
Gruppens samtal med studenter inom programmet gav samma intryck.” 

58.  Redan vid utformningen av programmet lades stor vikt vid de pedagogiska frågorna. 
Utbildningen omfattar därför många olika undervisningsformer förutom traditionella 
föreläsningar. Olika övningar, seminarier, laborationer, fältövningar och projektuppgifter 
ingår i kurserna i stor omfattning. Problembaserat lärande (PBL) och samarbetsinlärning 
förekommer i flera kurser. Vid planeringen av programmet gjordes också speciella 
ansträngningar för att engagera lärare med extra stort intresse för undervisning. 
Ett stort utvecklingsprojekt som berör hela programmet har påbörjats under 2003 
avseende allmänna ingenjörskompetenser (Reistad, 2004). 
I kurserna ”Flerdimensionell analys” och ”Matematisk statistik” bedrivs undervisningen i 
form av samarbetslärande i smågrupper om fyra studenterna. Nästan all undervisning sker 
genom att läraren handleder arbetet i grupperna under schemalagda lektioner. 
Studenterna får instuderingsmaterial i form av lektionsblad, som dels innehåller ett 
program i ett antal punkter för arbetet under lektionen, dels anvisningar för hemarbetet 
och förberedelserna inför nästa lektion. Antalet traditionella föreläsningar är nedskuret 
och består av föreläsningar av översiktskaraktär eller av efterläsningar. 
Utbildningsnämnden har stöttat denna pedagogik genom särskild tilldelning av pengar. 
PBL tillämpas i kurserna ”Teknisk modellering” som ämnesmässigt behandlar mekanik 
och hållfasthetslära. Utbildningsnämnden har stöttat institutionen ekonomiskt för att 
denna pedagogik ska kunna utvecklas och användas. 
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Något som är unikt för utbildningen på W är att samtliga studenter har egna bärbara 
persondatorer, Malm (2003 b). Datorerna är försedda med olika sorters program, t ex 
OFFICE-paketet, MATLAB, MAPLE, Acrobate Reader, Internet Explorer och Netscape 
Communicator, vilket ger studenterna möjlighet att använda datorn som arbetsredskap. 
Studenterna kan sitta hemma och arbeta och komma till lektionen med väl förberedda 
frågor. Det ger en helt annan känsla av att ”äga kunskapen". Datorerna används som 
hjälpmedel i olika kurser. I fysikundervisningen används datorn som hjälpmedel vid 
beräkningar, rapportskrivning, grafritning och visualiseringar. Det finns också en speciellt 
utformad introduktion till beräkningsprogrammet MATLAB. I kursen ”Teknisk 
modellering” (motsvarande tidigare kurs i mekanik) utnyttjas ny pedagogik där 
studenterna utför olika simuleringar med datorns hjälp. Detta har gett mycket goda 
studieresultat och färdigheter. I ämnen som t ex matematisk statistik är det oerhört 
betydelsefullt att kunna visualisera teoretiska begrepp och att studera olika matematiska 
modeller. I matematikkursen ”Flerdimensionell analys” har de bärbara datorerna 
integrerats i undervisningen för att möjliggöra bättre visualiseringar för att öka 
förståelsen. Kursen har blivit mycket framgångsrik och fått extremt goda resultat i 
kursutvärderingen jämfört med andra matematikkurser. 
Flera studenter från de högre årskurserna engageras för att hjälpa de nya studenterna i 
årskurs 1. Det gäller s k mentorer i matematik, MATLAB och datorhantering. Dessutom 
är två studenter timanställda för att sköta en del av supporten för datorsystemet. 
Studenterna har själva initierat och genomfört en enkätbaserad utredning om 
studiesituationen vid programmet. Detta projekt har stöttats ekonomiskt av 
utbildningsnämnden.  

59.  Det pedagogiska utvecklingsarbetet drivs i huvudsak centralt på LTH. Många lärare har 
gått olika pedagogiska kurser och omsatt idéer i undervisningen och utvecklar 
kontinuerligt sina kurser för att de skall vara så intressanta och aktuella som möjligt. 
Inom LTH kan lärarna få sina pedagogiska meriter bedömda enligt vissa kriterier för att 
bli medlem i LTH:s Pedagogiska Akademi och erhålla ett ETP-intyg (Excellent Teaching 
Practice). En mycket hög andel av lärarna, minst sju lärare, vid W-programmet har ETP. 
Utbildningsnämnden initierar olika projekt av pedagogisk natur. Det är dels riktade 
satsningar på enskilda kurser som t ex PBL i kursen ”Teknisk modellering” (utförlig 
beskrivning finns under fråga 58) och dels projekt som berör hela programmet, t ex det 
pågående arbetet med allmänna ingenjörskompetenser (Reistad, 2004). 
De lärardagar som anordnas varje termin har alltid dominerande inslag av pedagogisk 
karaktär, (se fråga 53). 
Hela systemet för rapporterande kursutvärdering (CEQ), speciellt de avslutande samtalen 
med kursansvariga lärare, kan betraktas som ett led i det pedagogiska utvecklingsarbetet, 
(se även fråga 54). 
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60.  Programmet i ekosystemteknik startade hösten 1998.  
 

Tabell 9. Antal helårsstudenter och helårsprestationer på W-programmet. 

År HSTD/HSTK per 
kalenderår 

HPRK per 
kalenderår 

Totalt antal examina 
              M                                 K 

1998 15 11   
1999 63 53   
2000 119 97   
2001 158 141   
2002 189 169 1 3 
2003 212 192 2 11 
2004 224 199 10 14 

61.  Sedan starten hösten 1998 har ca 10 % av de antagna studenter anmält att de avbrutit 
sina studier. De flesta studieavbrotten har gjorts under det första läsåret. Exempel på 
orsakerna till avbrotten är att studenterna insett att utbildningens inriktning inte passade 
dem eller att de har kommit in på annan utbildning. Från varje årskull väljer ca 5 
studenter att följa det avslutande civilingenjörsprogrammet Riskhantering vid LTH och 
eftersom de inte kan vara inskrivna vid två program samtidigt görs ett studieavbrott. Ett 
stort arbete läggs ned av programledningen för att kontakta de studenter som misstänks 
ha avbrutit sina studier. 
Många studenter, c:a 50 %, gör studieuppehåll någon gång under studietiden. Orsakerna 
till detta varierar och ett studieuppehåll kan resultera i något positivt. Utbildningen 
innehåller ingen praktik och några studenter väljer att förvärsvarbeta sammanhängande 
ett tag. Det man kan skönja är ett starkt ökande intresse för internationella erfarenheter 
och många studenter vill utveckla sig på det personliga planet genom att se sig om i 
världen. Det förekommer att studenter reser till andra länder och deltar i arbete med att 
avhjälpa olika miljöproblem. Intresset för främmande språk gör att några väljer att ena 
halvåret av studieuppehållet läsa språk i Lund och under andra halvan fortsätta 
språkstudierna i det aktuella landet. En del tar studieuppehåll för att de behöver ta igen 
gamla tentor. Många studenter vill bredda sig kunskapsmässigt genom att läsa vid andra 
fakulteter.  
Mer detaljerade uppgifter om studieavbrott och studieuppehåll finns i programmets 
verksamhetsrapporter, Malm (2001), Malm (2003 a), Malm (2005). 

62.  Eftersom utbildningen startade 1998 är det i princip endast för denna årskurs en 
någorlunda tillförlitlig analys kan göras med avseende på hur många i årskullen H98 som 
totalt sett kommer att ta examen. Uppskattningsvis kommer genomströmningen att bli 
75% under vårterminen 2005. Utifrån studieresultaten det första året kan en prognos 
göras avseende årskullarna 1999-2001 på ca 80% genomströmning, baserat på en 
undersökning på LTH (A. Lindgren, 2004,  
www.lth.se/genombrottet/konferens/Konferensbidrag.html ). 

 
Tabell 10. Genomströmning för årskullarna 1998 – 2000 för W-programmet.  

År (Antagningsår)   1998 1999 2000 
Kön M K M K M K 
Nybörjare1 8 25 26 39 19 39 
Antal (av dessa) som uppnått >40 p2 8 20 22 33 16 34 
Antal som uppnått >80 p 6 14 15 32 12 23 
Antal som uppnått >110 p 5 11 8 16 7 10 
Antal som studerat utomlands3  3 2 4 3 3 

1 Faktiska nybörjare (se tabell i fråga 17). 
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2 Med uppnådda poäng menas kurser inom programmet exklusive tillgodoräknanden. Som 
mätdatum används 15 september 3 år efter antagningen. 
3 Med utlandsstudier avses påbörjade utbytesstudier till och med läsåret 2004/05. 

 
Tabell 11. Antal studenter på W-programmet som avlagt examen. (Antagna 1998/1999). 

Antal som avlagt examen på 
programmet 

Antal som avlagt CI-examen vid 
lärosätet 

Terminer  
efter 

antagning 10 12 14 10 12 14 

Kön M K M K M K M K M K M K 

1998 2 9 5 14   3 9 6 14   

1999 6 11     7 13     

63.  En gång per år går utbildningsledaren och studieplaneraren igenom studieresultaten för 
samtliga studenter. En första uppföljning av resultaten sker i årskurs 1 efter ett halvt år. 
Studenter som inte har klarat det antal poäng som är minimum för studiemedel enligt 
CSN (25 p för årskurs 1 och 30 p för övriga årskurser) kontaktas för att (frivilligt) 
diskutera studiesituationen och om möjligt ta reda på orsakerna till problemen och göra 
en planering för att komma tillrätta med situationen. Det rör sig om ca 20 samtal per 
läsår. 
Lärare på programmet uppmanas att rapportera om det är något speciellt problem för 
några studenter för att tidigt kunna sätta in stödjande åtgärder.  
Studievägledaren kan ta hjälp av LU:s gemensamma studiekuratorer, som är utbildade 
socionomer och som arbetar med tyngre och svårare problem. Handikappenheten vid LU 
hjälper studenter med fysiska och psykiska funktionshinder. Studenthälsan har gedigen 
kompetens inom fysiologi och psykiatri. 

64.  De första civilingenjörerna på W utexaminerades 2003 och den första årskullen 
omfattade endast 30 studenter, varför underlaget är för litet för att göra en ordentlig 
övergripande sammanställning.  
Den s.k. W-dagen som arrangeras årligen är ett sätt att upprätthålla informella men 
regelbundna kontakter med utexaminerade W-civilingenjörer (Se även fråga 25). 
Ekosystemtekniks alumniförening grundades i januari 2003. Föreningen är till för alla 
som tagit examen på W-programmet, dels för att de examinerade ska hålla kontakten 
med varandra och dels för att studenterna på W-programmet ska kunna ta kontakt med 
före detta studenter ute i arbetslivet och få tips om arbeten efter examen. En lista med 
samtliga utexaminerade W-studenter med uppgift om nuvarande anställning finns 
publicerad på programmets web-sida. 
En preliminär slutsats baserad på den relativt goda information som finns tillgänglig är att 
W-civilingenjörerna överlag har jämförelsevis lätt att få relevanta arbeten. 

65.  Hittills finns ett antal informella, personliga kontakter med arbetsgivare till 
utexaminerade W-civilingenjörer. De omdömen som därvid kommit fram har varit 
positiva, i flera fall mycket positiva. Som ett exempel kan nämnas miljöenheten vid SGI 
(Sverige Geotekniska Institut) som betraktar våra civilingenjörer som utomordentligt väl 
lämpade att arbeta hos dem. 
W-programmet har relativt få utexaminerade civilingenjörer. Den första årskullen 
startade 1998, och de har endast varit yrkesverksamma en begränsad tid. Därför bedöms 
omfattande och systematiska undersökningar ännu ej meningsfyllda att genomföra.  

66.  Det finns inga lokal kvantitativa mål för programmet eller centralt vid LTH. Tidigare har 
ett LTH mål på att 75 % av de antagna ska ta ut examen diskuterats. För W kommer 
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detta att uppnås vad gäller första årskullen (start 1998). För efterkommande årskullar går 
det ej att ange ett säkert svar. Vid planeringen av utbildningen fästes stor vikt vid att hitta 
metoder för att underlätta studenternas lärande som ett sätt att öka examinationen. Detta 
har också lyckats i så måtto att W-programmet jämförelsevis visar upp en hög 
poängproduktion, 34 p/stud i årskurs 1. I en undersökning vid LTH (Lindgren, 2004), 
har det visats att examinationsfrekvensen är mycket starkt korrelerad med studieresultaten 
första året. Med ledning av detta kan man förvänta sig att andelen W-studenter som tar 
ut examen kommer att ligga på c:a 80 %. Det kan dock noteras att den slutliga 
examinationsgraden för en årskull inte uppnås förrän c:a 14 terminer efter antagning. 

67.  För att kunna utvärdera detta på ett trovärdigt sätt fordras undersökningar som omfattar 
såväl färdiga civilingenjörer som avnämare. Ännu är dock underlaget för litet för att göra 
sådana undersökningar. Se även fråga 56. 
Ett speciellt utvecklingsarbete har startats under det senaste året (Reistad, 2004) vilket 
syftar till att säkerställa att programmet uppfyller målen avseende allmänna 
ingenjörskompetenser. 
Ett sätt att delvis försäkra sig om att de examinerades kunskap och kompetens uppfyller 
målen är att utvärdera utbildningen/processen. Detta görs kontinuerligt på flera sätt som 
redovisats under frågorna 53 och 54. Krav på genomströmning kontra godkännande kan 
emellertid på sikt bli ett problem. 
I utbildningsplanen finns ett antal kurser som tillsammans beskriver de uppställda målen. 
Utbildningsnämnden med representanter för lärare, studenter och näringsliv gör varje år 
en översyn av utbildningsplan och viss revidering görs. Kursansvariga för de enskilda 
kurserna har ansvar för att målen nås. Måluppfyllelsen utvärderas också med den 
rapporterande kursutvärderingen CEQ. 
Examensarbetet är ett sista steg i förberedelserna för studenternas framtida 
yrkesverksamhet och kan fungera som bevis på att studenterna har de färdigheter och 
kunskaper som uttrycks i målen.  
Ett indirekt sätt att se att mål för kunskap och färdigheter uppnås är att kontrollera hur 
de studenter som läser en eller flera terminer vid utländska universitet klarar sina studier 
där. Det har därvid visat sig att W-studenterna presterar mycket väl vid en sådan 
utvärdering. 
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Samlad självvärdering 
 
Lärosäte: LTH Program: Datateknik (D) 

Bedömare: Jens A Andersson, Lennart Andersson, Johan Bjarnevik, 
Gustav Bodenäs, Nora Ekdahl, Jacob Gradén, Per Holm, Stefan Höst, 
Rune Kullberg, Krzysztof Kuchcinski, Boris Magnusson, Elisabeth 
Nilsson, Björn Regnell, Mattias Wallergård, Annika Wallin, Birgitta 
Wendel, Karl-Erik Årzén 

Datum: 050317 

 
Bedömningsnivåer: 
0. Ingen påbörjad programplan eller pilotimplementering. 
1. Påbörjad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
2. Väl utvecklad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
3. Komplett och antagen programplan; implementering av planen på kurs- och programnivåer är på väg. 
4. Komplett och antagen programplan; omfattande implementering på kurs- och programnivå och med ständig förbättring införd. 
 
Principer 
 

Belägg för uppfyllnad Nivå Kommentarer och åtgärder 

1 Sammanhanget för civilingenjörs-
utbildningen 

   

Alt 1: Antagning av principen att livscykeln för 
produkter och system utgör sammanhanget för 
en civilingenjörsutbildning. 
 
Produkter och system skall tolkas i vid mening och kan, 
beroende på utbildningsprogram vara hårdvara, mjukvara, 
tjänster m m och kombinationer av dessa. Livscykel defi-
nieras som hela cykeln från idé/koncept till utveckling, 
produktion, drift, underhåll och skrotning/återvinning. 
 
Alt 2: Om det beskrivna sammanhanget enligt 
alternativ 1, med den vida definitionen, inte är 

Alternativ 1 gäller. Cykeln genomsyrar 
utbildningen och även inställningen  hos 
programledningen och institutionerna, 
men detta är inte klart uttryckt i utbild-
ningsplanen. 
 

3 • Målen i utbildningsplanen kompletteras 
så att det tydligt framgår att alternativ 1 
gäller. 
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tillämpbart vill vi att ni här definierar samman-
hanget för programmet. I fortsättningen står då 
begreppen produkt- och systemutveckling för 
detta sammanhang. 
2 Målbeskrivning    
Specifika och detaljerade lärandemål för ämnes-
kunskaper, personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt för kunskaper och 
färdigheter i produkt- och systemutveckling. 
Dessa kunskaper och färdigheter överensstäm-
mer med programmets övergripande mål och har 
validerats av programmets intressenter. 
 

Det finns klara mål för varje kurs, som 
tillsammans bildar mål på ämnesnivå. 
Mål för kunskaper och färdigheter i pro-
dukt- och systemutveckling finns delvis 
uttryckta i kursmål men inte samlat. Mål 
för personliga och professionella är inte 
tillräckligt tydligt uttryckta. 

3 • Utbildningsnämnden förtydligar målen 
och specificerar hur målen kopplas till 
programmålen.  

• Utbildningsnämnden utarbetar en plan 
för införande av en valideringsprocess. 

 

3 Integrerade utbildningsplaner    
En utbildningsplan som består av ömsesidigt 
stödjande ämneskurser och som har en tydlig 
plan för att i dessa kurser integrera mål för per-
sonliga och professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling. 

Det finns gott om kurser som stödjer and-
ra kurser. Strategi för integration repre-
senteras av förkunskapskrav i kurskedjor. 

3 • Utbildningsnämnden  formaliserar integ-
rationsplanen. Samordnas med mål- 
dokumenten från princip 2. 

 

4 Introduktion till ingenjörsarbete    
En introduktion som syftar till att ge studenterna 
en uppfattning om ingenjörens yrkesroll inom 
produkt- och systemutveckling, och som intro-
ducerar centrala personliga och professionella 
färdigheter. 
 

Personliga och professionella färdigheter, 
till exempel muntlig och skriftlig kom-
munikation och medvetenhet om etiska, 
juridiska och miljömässiga frågors bety-
delse introduceras i kursen Helhetsbild av 
datatekniken. Problemlösning och mindre 
utvecklingsprojekt introduceras i kursen 
Programmeringsteknik. Under introduk-
tionsveckan hålls en föreläsning om in-
genjörens yrkesroll av en yrkesverksam 
civilingenjör. 

4 • Tydliggör i kursplanen för Programme-
ringsteknik att introduktionen till ett in-
genjörsmässigt arbetssätt är ett av målen 
med kursen. 
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5 Design-build-test-projekt    
Utbildningsplanen innehåller minst två ”design-
build-test”-projekt och/eller ”major design pro-
ject” enligt ABET, dvs. projekt där studenter 
planerar, utvecklar, implementerar och testar 
användning av en produkt eller ett system, ett 
enkelt och ett avancerat. 
 

DBT-projekt finns i obligatoriet (utbild-
ningsplanen, avsnitt 8.7) och i många val-
fria kurser. 

4 • Eventuellt undersöka huruvida DBT-
projekt bör införas i ämnen som nu inte 
har några sådana. 

6 Stödjande lärandemiljöer    
Lärandemiljöer som möjliggör och främjar verk-
lighetsnära lärande inom produkt- och systemut-
veckling, ämneskunskaper och social kompe-
tens. 
 

Tillgången (dygnet runt) på datorsalar 
och grupprum är förhållandevis god. 
Husbibliotek är under uppbyggnad. I en 
del kurser finns speciallaboratorier (med 
specialutrustning) tillgängliga under kur-
sers förlopp. Social kompetens tränas ge-
nom att projekt utförs i grupp och redovi-
sas med skriftlig och muntlig presenta-
tion. Studenterna driver i egen regi sam-
lingslokal med caféverksamhet. 

4 • Husstyrelsen kommer att utvärdera hus-
bibliotekets funktion. 

7 Integrerat lärande    
Kurser baserade på aktiviteter där lärande av 
ämneskunskaper är integrerat med lärande av 
personliga, professionella färdigheter samt fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

I projektkurser utnyttjas modeller av in-
dustriella processer. Kurskedjor, bredd- 
och djupkorgar ger en grundstruktur. I 
examensarbetet sammanförs kunskaper 
och färdigheter i genomförandet av en 
större uppgift. 

3 • Utbildningsnämnden utvärderar hur in-
tegrationen fungerar nu och föreslår hur 
den bör förstärkas om det visar sig vara 
nödvändigt. 

• Denna utvärdering kopplas till måldo-
kumentet enligt åtgärdsplanen i princip 
2. 

8 Aktivt lärande    
Undervisning och lärande som bygger på ett ak-
tivt och erfarenhetsbaserat arbetssätt. 
 

Programmet innehåller flera studentakti-
va moment: projekt, fördjupningsuppgif-
ter, kamratgranskning,  hemtentor, de-
signcykel med koppling teori-praktik, 

3 • Utbildningsnämnden inventerar omfatt-
ningen av studentaktiva arbetsmetoder 
och utvecklar plan för förbättring. 
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muntliga presentationer. Dessutom finns 
LTH:s struktur för pedagogisk utveckling 
med inriktning mot aktivt lärande, Ge-
nombrottet. En stor andel lärare har gått 
pedagogiska kurser. Kursutvärderings-
systemet CEQ premierar studentaktiva 
undervisningsformer.  

9 Utveckling av lärarnas kompetens    
Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
när det gäller personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt kunskaper och fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

De flesta lärare har hög personlig och 
professionell kompetens; majoriteten 
både forskar och undervisar. Programmet 
drar nytta av institutionernas åtgärder för 
kompetensutveckling. 

4 • Det är önskvärt att LTH:s ledning utvär-
derar hur de individuella kompetens-
utvecklingsplanerna och prefekternas ut-
vecklingssamtal fungerar på institutions-
nivå. 

10 Utveckling av lärarnas kompetens inom 
lärande och undervisning 

   

Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
både när det gäller att skapa integrerat lärande, 
byggt på aktiva erfarenhetsbaserade arbetsfor-
mer, och när det gäller examination av studen-
ternas lärande. 
 

LTH har centralt flera utvecklade proces-
ser för detta: pedagogiska akademin, Ge-
nombrottet, pedagogiska kurser för lärare 
och doktorander, som programmet drar 
nytta av. Utbildningsnämndens dialog 
med företrädare för institutionerna syftar 
till att stimulera den pedagogiska diskus-
sionen och det pedagogiska utvecklings-
arbetet inom institutionerna. 

4 • Det är önskvärt att LTH:s ledning utvär-
derar hur de individuella kompetens-
utvecklingsplanerna och prefekternas ut-
vecklingssamtal fungerar på institutions-
nivå 

 

11 Examination av färdigheter    
Examination av studenternas lärande, såväl av 
personliga, professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling som av ämneskunskaper. 
 

Det finns kurskedjor som examinerar 
kunskaper och färdigheter inom produkt-
utveckling mot de uppsatta målen och 
med stor variation i formerna.  Ett flertal 
djupkurser som examinerar ingenjörs-
färdigheter i projektform. Examinations-
projekt initierat på programmen C, D, E. 

3 • Resultatet av det pågående examina-
tionsprojektet kommer att utvärderas och 
identifierade åtgärder implementeras. 
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12 Utvärdering av program    
Ett system för utvärdering mot valda principer 
enligt alt 1 eller 2. Systemet ska ge återkoppling 
till studenter, lärare och andra intressenter i syfte 
att skapa ständiga förbättringar. 
 

Det centrala kursutvärderingssystemet 
CEQ ger återkoppling. Lärarmöten hålls 
för hela programmet. Högskoleverket har 
utvärderat kvalitetsarbetet 2001. Extern 
utvärdering av D1, 2001. Enkät på LTH-
nivå till examinerade. Informell kun-
skapsöverföring till examinator och hand-
ledare via industriförlagda examensarbe-
ten. Systematisk utvärdering av avnämar-
synpunkter är på planeringsstadiet. 
Varje år uppdateras utbildningsplanen 
och kursplanerna genom beslut i utbild-
ningsnämnden. 

3 • Utbildningsnämnden utarbetar en plan 
för införande av en valideringsprocess 
(synpunkter från teknologer, examinera-
de och avnämare). 

 
 
Åtgärdsanalys: 
Nämnden ska 
 

a) upprätta ett dokument där olika aktiviteter som berör nämnden beskrivs 
För varje aktivitet ska framgå 

syftet med aktiviteten 
vem som är ansvarig  
när och hur ofta den genomförs 
vilka som deltar 
hur och för vilka resultatet ska redovisas 
hur den ska utvärderas och förbättras 

 
b) upprätta ett programpolicydokument (programstyrdokument) som utgör kopplingen mellan utbildningsplanen och programmets struktur 

och kurser 
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Samlad självvärdering 
 
Lärosäte: LTH Program: Informations- och kommunikationsteknik (C) 

Bedömare: Jens A Andersson, Lennart Andersson, Johan Bjarnevik, 
Gustav Bodenäs, Nora Ekdahl, Jacob Gradén, Per Holm, Stefan Höst, 
Rune Kullberg, Krzysztof Kuchcinski, Boris Magnusson, Elisabeth 
Nilsson, Björn Regnell, Mattias Wallergård, Annika Wallin, Birgitta 
Wendel, Karl-Erik Årzén 

Datum: 050317 

 
Bedömningsnivåer: 
0. Ingen påbörjad programplan eller pilotimplementering. 
1. Påbörjad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
2. Väl utvecklad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
3. Komplett och antagen programplan; implementering av planen på kurs- och programnivåer är på väg. 
4. Komplett och antagen programplan; omfattande implementering på kurs- och programnivå och med ständig förbättring införd. 
 
Principer 
 

Belägg för uppfyllnad Nivå Kommentarer och åtgärder 

1 Sammanhanget för civilingenjörs-
utbildningen 

   

Alt 1: Antagning av principen att livscykeln för 
produkter och system utgör sammanhanget för 
en civilingenjörsutbildning. 
 
Produkter och system skall tolkas i vid mening och kan, 
beroende på utbildningsprogram vara hårdvara, mjukvara, 
tjänster m m och kombinationer av dessa. Livscykel defi-
nieras som hela cykeln från idé/koncept till utveckling, 
produktion, drift, underhåll och skrotning/återvinning. 
 
Alt 2: Om det beskrivna sammanhanget enligt 
alternativ 1, med den vida definitionen, inte är 

Alternativ 1 gäller. Cykeln genomsyrar 
utbildningen och även inställningen  hos 
programledningen och institutionerna, 
men detta är inte klart uttryckt i utbild-
ningsplanen. 
 

3 • Målen i utbildningsplanen kompletteras 
så att det tydligt framgår att alternativ 1 
gäller. 

• Målen bör även fokusera på färdighets-
mål och vad den färdige ingenjören skall 
kunna arbeta med. 
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tillämpbart vill vi att ni här definierar samman-
hanget för programmet. I fortsättningen står då 
begreppen produkt- och systemutveckling för 
detta sammanhang. 

2 Målbeskrivning    
Specifika och detaljerade lärandemål för ämnes-
kunskaper, personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt för kunskaper och 
färdigheter i produkt- och systemutveckling. 
Dessa kunskaper och färdigheter överensstäm-
mer med programmets övergripande mål och har 
validerats av programmets intressenter. 
 

Det finns klara mål för varje kurs, som 
tillsammans bildar mål på ämnesnivå. 
Mål för kunskaper och färdigheter i pro-
dukt- och systemutveckling finns delvis 
uttryckta i kursmål men inte samlat. Mål 
för personliga och professionella är inte 
tillräckligt tydligt uttryckta. 

3 • Utbildningsnämnden förtydligar målen 
och specificerar hur målen kopplas till 
programmålen.  

• Utbildningsnämnden utarbetar en plan 
för införande av en valideringsprocess. 

 

3 Integrerade utbildningsplaner    
En utbildningsplan som består av ömsesidigt 
stödjande ämneskurser och som har en tydlig 
plan för att i dessa kurser integrera mål för per-
sonliga och professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling. 

Det finns gott om kurser som stödjer and-
ra kurser. Strategi för integration repre-
senteras av förkunskapskrav i kurskedjor. 

3 • Utbildningsnämnden  formaliserar integ-
rationsplanen. Samordnas med mål- 
dokumenten från princip 2. 

 

4 Introduktion till ingenjörsarbete    
En introduktion som syftar till att ge studenterna 
en uppfattning om ingenjörens yrkesroll inom 
produkt- och systemutveckling, och som intro-
ducerar centrala personliga och professionella 
färdigheter. 
 

Under årskurs 1 finns två kurser, Männi-
skan och teknologin och Ingenjörsproces-
sen för programvaruutveckling, som om-
fattar 10 p och ger denna introduktion. 
 

4  

5 Design-build-test-projekt    
Utbildningsplanen innehåller minst två ”design-
build-test”-projekt och/eller ”major design pro-
ject” enligt ABET, dvs. projekt där studenter 
planerar, utvecklar, implementerar och testar 

Redan vid utformandet av programmen 
har DBT-projekt varit aktuella. Återspeg-
lar delvis sig i utbildningsplanen. Det 
finns kurser med DBT-projekt eller -

4 • Tydliggöra DBT-inslagen i utbildnings-
planen (D pkt 8.7) 

• Utveckla fler BDT-proejkt i flera kurser 
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användning av en produkt eller ett system, ett 
enkelt och ett avancerat. 
 

inslag både tidigt och sent i utbildningen. 
Även många valfria kurser med DBT-
projekt ingående finns. 

6 Stödjande lärandemiljöer    
Lärandemiljöer som möjliggör och främjar verk-
lighetsnära lärande inom produkt- och systemut-
veckling, ämneskunskaper och social kompe-
tens. 
 

Gott om datorsalar tillgängliga för stu-
denterna dygnet runt. Projektrum till-
gängliga för studenterna finns. Dessutom 
finns speciallaboratorier (med specialut-
rustning) som är tillgängliga för studenter 
under kursers förlopp. Social kompetens 
tränas genom att projekten utförs i grupp 
och redovisas med skriftlig och muntlig 
presentation. Studenterna driver i egen 
regi samlingslokal med caféverksamhet. 

4 • Husstyrelsen kommer att utvärdera hus-
bibliotekets funktion. 

7 Integrerat lärande    
Kurser baserade på aktiviteter där lärande av 
ämneskunskaper är integrerat med lärande av 
personliga, professionella färdigheter samt fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

Projekten bygger på modeller av industri-
ella processer. Kurskedjor, bredd- och 
djupkorgar ger en grundstruktur. Det 
finns tre programspecifika profiler som 
ges ett integrerat stöd redan i åk 1. I exa-
mensarbetet sammanförs kunskaper och 
färdigheter i genomförandet av en större 
uppgift. 

3 • Samordning mellan kurser bör förstärkas 
mellan institutioner. 

• Utvärdera nuvarande nivå av integrerat 
lärande samt vidareutveckla sådana in-
slag 

• Undersöka möjlighet att utöka inslag i 
undervisning som social kompetens samt 
förmåga till skriftligt och muntlig pre-
sentation 

8 Aktivt lärande    
Undervisning och lärande som bygger på ett ak-
tivt och erfarenhetsbaserat arbetssätt. 
 

Programmen innehåller flera studentakti-
va moment: Projekt, fördjupningsuppgif-
ter, kamratgranskning, hemtentor, de-
signcykel med koppling teori-praktik, 
muntliga presentationer. Dessutom finns 
LTH struktur för pedagogisk utveckling 
med inriktning mot aktivt lärande, Ge-

3 • Insatser för enskild och central  utveck-
ling av pedagogiska metoder 

• Vidare utveckling av studentaktiva pe-
dagogiska metoder skall beskrivas i mål-
dokument 

• Inventering av den samlade omfattning-
en av alternativa pedagogiska metoder 
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nombrottet. Hög andel lärare som gått 
pedagogiska kurser Kursutvärderingssys-
temt CEQ premierar studentaktiva under-
visningsformer. Speciellt tydligt i första 
årskursen är inslag av träning i förmåga 
att självständigt söka och värdera infor-
mation. 

framför allt med studentaktiv inriktning 
skall göras 

9 Utveckling av lärarnas kompetens    
Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
när det gäller personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt kunskaper och fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

De flesta av lärarna har mycket hög per-
sonlig och professionell kompetens. Ma-
joriteten både forskar och undervisar. 
Programmet drar nytta av institutionernas 
kompetensutvecklande åtgärder. 

4 • LTH centralt bör utvärdera hur de indi-
viduella kompetensutvecklingsplanerna 
och prefekternas utvecklingssamtal fun-
gerar på institutionsnivå 

10 Utveckling av lärarnas kompetens 
inom lärande och undervisning 

   

Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
både när det gäller att skapa integrerat lärande, 
byggt på aktiva erfarenhetsbaserade arbetsfor-
mer, och när det gäller examination av studen-
ternas lärande. 
 

LTH gemensamt har flera utvecklade 
processer för detta: Pedagogiska akade-
min, Genombrottet, pedagogiska kurser 
för lärare och doktorander. Utbildnings-
nämndens dialog med företrädare för in-
stitutionerna syftar till att stimulera den 
pedagogiska diskussionen och det peda-
gogiska utvecklingsarbetet inom institu-
tionerna. Programmet drar nytta LTH:s 
gemensamma insatser. Programmet drar 
nytta av utvecklingen inom lärarlag på 
institutionerna. 

4 • Det är önskvärt att det tydliggörs att re-
surser avsätts på institutionerna för pe-
dagogisk kompetensutveckling. 

• Utvärdera hur de individuella kompe-
tensutvecklingsplanerna och prefekternas 
utvecklingssamtal fungerar på institu-
tionsnivå 

 

11 Examination av färdigheter    
Examination av studenternas lärande, såväl av 
personliga, professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling som av ämneskunskaper. 

Det finns kurskedjor som examinerar 
kunskaper och färdigheter inom produkt-
utveckling mot de upsatta målen och med 
stor variation i formerna.  Ett flertal 

3 • Examinationsprojektet skall utvärderas 
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 djupkurser som examinerar ingenjörsfär-
digheter i projektform. Examinationspro-
jekt initierat på prgrammen C, D, E. 

12 Utvärdering av program    
Ett system för utvärdering mot valda principer 
enligt alt 1 eller 2. Systemet ska ge återkoppling 
till studenter, lärare och andra intressenter i syfte 
att skapa ständiga förbättringar. 
 

Studievägledningen samtalar med tekno-
loger. Centrala kursutvärderingssystemet 
CEQ ger återkoppling. Lärarmöte hålls 
för hela programmet. Enkät på LTH-nivå 
till examinerade. Informell kunskaps-
överföring till examinator o handledare 
via de många industriella examensarbete-
na. 
Varje år uppdateras utbildningsplanen 
och kursplanerna genom beslut i utbild-
ningsnämnden. 

3 • Införande av årskursutvärdering 
• Genomförande av regelbunden uppfölj-

ning av yrkesverksamma civ ing 
• Strukturerad insamling av avnämarnas 

synpunkter 

 
 
Åtgärdsanalys: 
Nämnden ska 
 

c) upprätta ett dokument där olika aktiviteter som berör nämnden beskrivs 
 

För varje aktivitet ska framgå 
 syftet med aktiviteten 

vem som är ansvarig  
när och hur ofta den genomförs 
vilka som deltar 
hur och för vilka resultatet ska redovisas 
hur den ska utvärderas och förbättras 

 
d) upprätta ett programpolicydokument (programstyrdokument) som utgör kopplingen mellan utbildningsplanen och programmets struktur 

och kurser 
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Samlad självvärdering 
 
Lärosäte: 
Lunds universitet 

Program: 
Teknisk fysik (F) 

Bedömare: 
Ragnar Bengtsson, Lars Engström, Johan Helsing, Per Kristiansson, 
Stefan Kröll, Rune Kullberg, Pavel Kurasov, Markus Nilsson, Nina 
Reistad, Daniel Sjöberg, Jan Sternby, Johan Ugander 

Datum: 
2005-03-15 

 
Bedömningsnivåer: 
0. Ingen påbörjad programplan eller pilotimplementering. 
1. Påbörjad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
2. Väl utvecklad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
3. Komplett och antagen programplan; implementering av planen på kurs- och programnivåer är på väg. 
4. Komplett och antagen programplan; omfattande implementering på kurs- och programnivå och med ständig förbättring införd. 
 
Principer 
 

Belägg för uppfyllnad Nivå Kommentarer och åtgärder 

1 Sammanhanget för civilingenjörs-
utbildningen 

   

Alt 2: Antagning av principen att förmågan att 
sätta sig in i nya problemställningar och söka 
lösningar inom dessa. utgör sammanhanget för 
en civilingenjörsutbildning i teknisk fysik. 

Denna princip har alltid varit central i 
teknisk fysikprogrammet, och har ytterli-
gare betonats i det nyligen reviderade 
programmet. Principen håller nu succes-
sivt på att uppfyllas på denna högre ambi-
tionsnivå. För detaljerad information 
hänvisas till utbildningsplanen. 

4 (3) Ett kraftigt reviderat program håller på att 
implementeras, nivån inom parentes avser 
den nya utformningen av programmet, där 
de första studenterna endast kommit till 
årskurs 3. Utvärdering och vidareutveckling 
av detta nya program pågår ständigt. 

2 Målbeskrivning    
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Specifika och detaljerade lärandemål för ämnes-
kunskaper, personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt för kunskaper och 
färdigheter i produkt- och systemutveckling. 
Dessa kunskaper och färdigheter överensstäm-
mer med programmets övergripande mål och har 
validerats av programmets intressenter. 
 
Tolkning av principen enligt sammanhanget 
definierat i princip 1: Specifika och detaljerade 
lärandemål för ämneskunskaper, personliga och 
professionella kunskaper och färdigheter samt 
för kunskaper och färdigheter i lösning av nya 
problemställningar. Dessa kunskaper och fär-
digheter överensstämmer med programmets 
övergripande mål och har validerats av pro-
grammets intressenter. 

Lärandemålen finns i huvudsak formule-
rade i kursplaner. Det är generellt god 
överensstämmelse mellan lärandemål och 
programmets övergripande mål, men ut-
rymme för förbättringar finns framförallt 
avseende personliga och professionella 
kunskaper och kursplaner. Utbildnings-
plan och kursplaner revideras årligen av 
utbildningsnämnden bestående av lärar-, 
student- och näringslivsrepresentanter.  
 
En viss validering av målen gentemot 
avnämare skedde genom en utvärdering 
1994. Utvärderingen F i fokus  2003 visar 
att näringslivet efterfrågar egenskaper 
som kanske inte riktigt betonas i dagslä-
get (social och kommunikativ förmåga, 
engagemang och drivkraft, analytisk för-
måga och förmåga att ha ett helhetsper-
spektiv). Denna utvärdering baserade sig 
på det tidigare teknisk fysikprogrammet. 
Många av dessa brister håller på att åt-
gärdas i och med genomförandet av det 
nya F-programmet.  
 
Se också utdrag ur utbildningsplanen i 
kommentarsrutan till höger. Denna har 
beslutats av utbildningsnämnden där re-
presentanter för samtliga viktiga intres-
senter finns närvarande: studenter, lärare, 
näringsliv/alumni. 

4 (3) Syftet med civilingenjörsutbildningen är att 
den studerande ska uppnå hög ingenjörsve-
tenskaplig kompetens. Utbildningen ska ge 
ingående kunskaper och färdigheter i såväl 
matematisknaturvetenskapliga som tilläm-
pade tekniska ämnen. Den som genomgått 
utbildningen förväntas, förutom att kunna 
utnyttja etablerad teknik, kunna lära sig ny 
teknik och kunna utveckla högteknologiska 
produkter. Civilingenjören ska genom sitt 
kunnande, sin kreativitet och sin anpass-
ningsförmåga ha lätt att sätta sig in i nya 
problemställningar och söka lösningar inom 
dessa. Civilingenjören ska kunna kommuni-
cera och samverka med både tekniker och 
icketekniker. Civilingenjören ska känna an-
svar för att naturvetenskap och teknik utnytt-
jas på ett sätt som är i samklang med naturen 
och till gagn för människor och samhälle. 
 
Den något låga nivån 3 motiveras från att 
ambitionerna med det nya F-programmet 
ännu inte genomförts i hela programmet, 
framför allt inte det valfria blocket. 

3 Integrerade utbildningsplaner    
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En utbildningsplan som består av ömsesidigt 
stödjande ämneskurser och som har en tydlig 
plan för att i dessa kurser integrera mål för per-
sonliga och professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling. 
 
Tolkning av principen enligt sammanhanget 
definierat i princip 1: En utbildningsplan som 
består av ömsesidigt stödjande ämneskurser och 
som har en tydlig plan för att i dessa kurser in-
tegrera mål för personliga och professionella 
kunskaper och färdigheter samt kunskaper och 
färdigheter i lösning av nya problemställningar. 

Den utbildningsplan som fastställdes i 
och med införandet av det nya F-
programmet baserar sig på dessa princi-
per, både vad avser parallellitet och se-
kventiell kontinuitet. Detta gäller fram-
förallt obligatoriet, men de nyligen inför-
da inriktningarna leder även till ökad in-
tegrering mellan de valfria kurserna. 

3 Exempel på parallella och ömsesidigt stöd-
jande kurser: Mekanik – Flerdimensionell 
analys, Elektronik – Mätteknik, Modellering 
och simulering inom fältteori – Atom- och 
kärnfysik med tillämpningar. Exempel på 
sekventiell kontinuitet, så kallade kursked-
jor: fysikkurskedjan (Vågor och vågutbred-
ning, Kvantfenomen och nanoteknologi, 
Termodynamik och elektroniska material, 
Atom- och kärnfysik med tillämpningar), 
systemkurskedjan (Komplex analys, Linjär 
analys, Reglerteknik, Elektronik, Mättek-
nik). 

4 Introduktion till ingenjörsarbete    
En introduktion som syftar till att ge studenterna 
en uppfattning om ingenjörens yrkesroll inom 
produkt- och systemutveckling, och som intro-
ducerar centrala personliga och professionella 
färdigheter. 
 
Tolkning av principen enligt sammanhanget 
definierat i princip 1: En introduktion som syf-
tar till att ge studenterna en uppfattning om in-
genjörens yrkesroll inom lösning av nya pro-
blemställningar, och som introducerar centrala 
personliga och professionella färdigheter. 

F-ingenjören har inte en renodlad ingen-
jörsroll, yrkesrollen är mycket bredare än 
så. Med en bredare tolkning av ingenjörs-
rollen som problemlösare, ger de flesta av 
kurserna inom obligatoriet en introduk-
tion till yrkesrollen. En kurs som mer 
renodlat tar upp frågor kring ingenjörsrol-
len ges som en avslutande kurs inom ob-
ligatoriet i årskurs 3. 

3 Rollen som problemlösare blir tydlig redan i 
första årskursen, bland annat i laborationer 
där studenterna under öppna former får lösa 
problem. 

5 Design-build-test-projekt    
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Utbildningsplanen innehåller minst två ”design-
build-test”-projekt och/eller ”major design pro-
ject” enligt ABET, dvs. projekt där studenter 
planerar, utvecklar, implementerar och testar 
användning av en produkt eller ett system, ett 
enkelt och ett avancerat. 
 
Tolkning av principen enligt sammanhanget 
definierat i princip 1: Utbildningsplanen inne-
håller minst två ”design-build-test”-projekt 
och/eller ”major design project” enligt ABET, 
dvs. projekt där studenter planerar, utvecklar, 
implementerar och testar användning av en lös-
ning av en ny problemställning, ett enkelt och ett 
avancerat. 

Ett antal kurser, varav några inom det ob-
ligatoriska blocket, innehåller projekt 
som genomförs enligt denna princip. Ex-
empel på två sådana kurser är Kvantfe-
nomen och nanoteknologi (årskurs 1), 
samt Modellering och simulering inom 
fältteori (årskurs 3). 
 
Många examensarbeten är också utfor-
made enligt denna princip. 

4  

6 Stödjande lärandemiljöer    
Lärandemiljöer som möjliggör och främjar verk-
lighetsnära lärande inom produkt- och systemut-
veckling, ämneskunskaper och social kompe-
tens. 
 
Tolkning av principen enligt sammanhanget 
definierat i princip 1: Lärandemiljöer som möj-
liggör och främjar verklighetsnära lärande inom 
lösning av nya problemställningar, ämneskun-
skaper och social kompetens. 

Studenterna har dygnet runt tillgång till 
ändamålsenliga studielokaler, bland annat 
datorsalar med modern programvara. La-
borationer i valfria kurser görs ofta i väl-
utrustade forskningslaboratorier. 
 
Ett antal inslag i projekt och laborativt 
arbete motsvarar denna princip, speciellt i 
der avslutande årskurserna. 

4 Arbetsmiljön i yrkeslivet kommer för många 
F-teknologer att vara en akademisk arbets-
plats eller en arbetsplats som i många avse-
enden liknar en sådan. 
 
Den unika studentmiljön i Lund erbjuder 
oöverträffade möjligheter för studenterna att 
engagera sig och därmed utveckla sin sociala 
kompetens. 

7 Integrerat lärande    
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Kurser baserade på aktiviteter där lärande av 
ämneskunskaper är integrerat med lärande av 
personliga, professionella färdigheter samt fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 
Tolkning av principen enligt sammanhanget 
definierat i princip 1: Kurser baserade på akti-
viteter där lärande av ämneskunskaper är integ-
rerat med lärande av personliga, professionella 
färdigheter samt färdigheter i lösning av nya 
problemställningar. 

Då det gäller professionella kunskaper 
samt färdigheter i problemlösning utgör  
lärarna naturliga förebilder för F-
teknologerna, eftersom många av lärarna 
är aktiva forskare och entreprenörer. Det-
ta gäller oavsett om studenterna planerar 
en karriär inom akademi eller näringsliv.  
 
Ett antal projektkurser, framförallt inom 
den valfria delen av utbildningen, införli-
var yrkesmässiga ingenjörsuppgifter i 
sammanhang där de samverkar med äm-
nesinriktade kunskaper. 

3  

8 Aktivt lärande    
Undervisning och lärande som bygger på ett ak-
tivt och erfarenhetsbaserat arbetssätt. 
 
Denna princip ändras inte av sammanhanget 
definierat i princip 1. 

Detta har varit en av vägledande princi-
perna vid utformningen av det nya tek-
nisk fysikprogrammet. Detta genomsyrar 
såväl utbildningsplan som de enskilda 
kursplanerna. Särskilt har inslaget av la-
borationer och projektarbeten inom det 
obligatoriska blocket ökat, liksom använ-
dande av diskussion kring öppna fråge-
ställningar i de olika ämnena. 

3 Vi skulle gärna se att inslaget av dessa mo-
ment utökades, men snäva ekonomiska ra-
mar medger för närvarande inte detta. 

9 Utveckling av lärarnas kompetens    
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Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
när det gäller personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt kunskaper och fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 
Tolkning av principen enligt sammanhanget 
definierat i princip 1: Aktiviteter som utvecklar 
lärarnas kompetens när det gäller personliga och 
professionella kunskaper och färdigheter samt 
kunskaper och färdigheter i lösning av nya pro-
blemställningar. 

Många lärare är inte enbart lärare utan 
även forskare/utvecklare vilket borgar för 
en ständig förnyelse. Av dessa utför 
många aktiv forskning i samverkan med 
företag. Universitetets och fakultetens 
anställningspolicy räknar både vetenskap-
lig och pedagogisk skicklighet som meri-
ter, samt erfarenhet från industri och när-
ingsliv. Adjungerade professorer bidrar 
ytterligare med omvärldens syn på ut-
bildningen. Utbildningsnämnden avsätter 
vid särskilda tillfällen pengar till kursut-
veckling. 

4 Ett problem är att de urholkade resurserna 
inom högre utbildning har lett till att många 
lärare upplever att utrymmet för egen forsk-
ning och kompetensutveckling blir alltmer 
begränsat. De fulla effekterna av detta syns 
inte ännu, men riskerar att undergräva förut-
sättningarna för morgondagens utbildning. 

10 Utveckling av lärarnas kompetens 
inom lärande och undervisning 

   

Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
både när det gäller att skapa integrerat lärande, 
byggt på aktiva erfarenhetsbaserade arbetsfor-
mer, och när det gäller examination av studen-
ternas lärande. 
 
Denna princip ändras inte av sammanhanget 
definierat i princip 1. 

LTH har en väl utbyggd verksamhet för 
pedagogisk utveckling, särskilt kanalise-
rad genom projektet Genombrottet. 
Många av lärarna har genomgått Pedago-
gisk inspirationskurs. Utbildningsnämn-
den arrangerar regelbundet olika kvali-
tetsseminarier för lärare inom program-
met. 

4 Ett problem är att de urholkade resurserna 
inom högre utbildning har lett till att många 
lärare upplever att utrymmet för egen forsk-
ning och kompetensutveckling blir alltmer 
begränsat. De fulla effekterna av detta syns 
inte ännu, men riskerar att undergräva förut-
sättningarna för morgondagens utbildning. 
Specifikt inom pedagogisk utveckling märks 
att även om lärarna är intresserade av att gå 
pedagogiska kurser och dessa finns tillgäng-
liga, så är det nästan omöjligt att sätta av nå-
gon tid för dem; all tid är intecknad av "or-
dinarie arbetsuppgifter". Resultatet är att 
kompetensutvecklingen sker på lärarnas fri-
tid. 

11 Examination av färdigheter    
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Examination av studenternas lärande, såväl av 
personliga, professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling som av ämneskunskaper. 
 
Tolkning av principen enligt sammanhanget 
definierat i princip 1: Examination av studen-
ternas lärande, såväl av personliga, professionel-
la kunskaper och färdigheter samt kunskaper och 
färdigheter i lösning av nya problemställningar 
som av ämneskunskaper. 

Normalt examineras metodförståelse. 
Färdigheter i samband med lab och pro-
jekt påverkar normalt ej betyg. Genom en 
medveten variation i examinationsformer 
har vi strävat efter att finna metoder för 
att på bästa sätt mäta olika typer av kun-
skaper och färdigheter. De flesta valfria 
kurser lägger större vikt vid färdighetsex-
amination än de obligatoriska, bland an-
nat genom stora inslag av projektarbete. 

3 En översyn av examination inom civilingen-
jörsutbildningen bedrivs för närvarande som 
ett pedagogiskt projekt inom Lunds tekniska 
högskola. 

12 Utvärdering av program    
Ett system för utvärdering mot valda principer 
enligt alt 1 eller 2. Systemet ska ge återkoppling 
till studenter, lärare och andra intressenter i syfte 
att skapa ständiga förbättringar. 
 
Denna princip ändras inte av sammanhanget 
definierat i princip 1. 

Regelbundna och schemalagda operativa 
och rapporterande kursutvärderingar för 
alla obligatoriska kurser. Dessutom finns 
kontinuerliga möten med studierådet. 
Programmet synas regelbundet inom ut-
bildningsnämnden. Varje år uppdateras 
utbildningsplanen och kursplanerna ge-
nom beslut i utbildningsnämnden. Varje 
mandatperiod ska nämnden utvärdera de 
fastställda inriktningarna. 
 
Med anledning av att de första studenter-
na som följer det nya F-programmet nu 
har slutfört den obligatoriska delen av 
utbildningen, genomförs under våren en 
utvärdering av det obligatoriska kurs-
blocket. För att genomföra denna utvär-
dering har utbildningsnämnden engagerat 
resurspersoner inom LTH-projektet Ge-
nombrottet. 

4  
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Åtgärdsanalys: 
 
Nämnden ska 
 

e) upprätta ett dokument där olika aktiviteter som berör nämnden beskrivs 
 

För varje aktivitet ska framgå 
 syftet med aktiviteten 

vem som är ansvarig  
när och hur ofta den genomförs 
vilka som deltar 
hur och för vilka resultatet ska redovisas 
hur den ska utvärderas och förbättras 

 
f) upprätta ett programpolicydokument (programstyrdokument) som utgör kopplingen mellan utbildningsplanen och programmets struktur 

och kurser 
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Samlad självvärdering 
 
Lärosäte:LTH Program: Teknisk matematik (pi) 

Bedömare:  
Rune Kullberg, Utbildningsnämndens ordförande (UNO), Gunnar 
Sparr, Utbildningsledare (UL), Annelie Palmqvist, Utbildningsplane-
rare/studievägledare (UL/SVL), Björn Carlin, Student, Martin Lars-
son, Student, Alfred Gunnarsson, Student, Georg Lindgren, Lärare, 
Per-Ola Börjesson, Lärare, Nina Reistad, LTH: s arbetsgrupp (F, Pi, 
N). 

Datum: 
2005-03-17 

 
Bedömningsnivåer: 

0. Ingen påbörjad programplan eller pilotimplementering. 
1. Påbörjad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
2. Väl utvecklad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
3. Komplett och antagen programplan; implementering av planen på kurs- och programnivåer är på väg. 
4. Komplett och antagen programplan; omfattande implementering på kurs- och programnivå och med ständig förbättring införd. 

 
Principer 
 

Belägg för uppfyllnad Nivå Kommentarer och åtgärder 

1 Samman-
hanget för 
civilingen-
jörs-
utbildning-
en 

   

Tabelltext Civilingenjörsutbildningen i teknisk matematik förverkligar idén 
om ”Matematik som teknologi”. Betydelsen av ’produkter och sy-
stem’ är ’modell+mjukvara´. Sammanhanget finns beskrivet i ut-

4 
(Åk1) 

– 3 

Programmet är relativt nytt. De första stu-
denterna togs in 2002, och befinner sig 
våren 2005 i årskurs 3. Utbildningsplanen 
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bildningsplanen för teknisk matematik, 1.3 Ytterligare övergripan-
de mål och 1.4 Särskilda mål. I programmets nuvarande utform-
ning preciseras i utbildningsplanen fyra teknikinriktningar, med 
möjlighet även till individuellt utformade inriktningar. 
 
Inom programmet tolkas ”matematik” i vid mening, som de ”ma-
tematiska vetenskaperna”, inkluderande matematisk statistik, nu-
merisk analys, men även delar av datalogi, reglerteknik m.fl. äm-
nen. 
  

(Åk3-
Åk4) 

är fastlagd t.o.m. 2005, men planering är 
gjord för 2006 (beslut fattas hösten 
2005). 
 
De teknologiska inriktningarna kan 
komma att ändras när programmet vunnit 
mer erfarenhet.  

2 Målbe-
skrivning 

   

Specifika och detalje-
rade lärandemål för 
ämneskunskaper, per-
sonliga och professio-
nella kunskaper och 
färdigheter samt för 
kunskaper och färdig-
heter i produkt- och 
systemutveckling. 
Dessa kunskaper och 
färdigheter överens-
stämmer med pro-
grammets övergripan-
de mål och har valide-
rats av programmets 
intressenter. 
 

Lärandemålen anges i utbildningsplanen, som förutom ”Över-
gripande mål för civilingenjörsutbildning” enligt Högskoleförord-
ningen även innehåller ”Ytterligare övergripande mål” och ”Sär-
skilda mål” för Teknisk matematik-programmet. Därutöver anges 
personliga och professionella kunskaper och färdigheter för vilka 
utbildningen skall ge särskild träning, samt verksamheter inom sy-
stem- och produktutveckling inom vilka utbildningen skall skapa 
särskilt goda förutsättningar att verka. Ämnesmässiga lärandemål 
specificeras i kursplaner. 
 
Utbildningsplanen är fastställd i UNF, med företrädare för studen-
ter, lärare och industri. 

4 
(åk1-

3) 
3 

(åk 4)

Programmet Teknisk Matematik är ännu 
så nytt (ingen har ännu tagit examen) att 
validering av utbildningens intressenter 
ännu inte varit aktuellt.  
 
Lärandemål och övergripande mål har vid 
programmets tillblivelse  tagits fram ge-
nom omfattande beredningsarbete under 
medverkan av industri och företrädare för 
institutioner inom LTH och LU.  
 

3 Integrerade 
utbild-
ningsplaner 
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En utbildningsplan 
som består av ömsesi-
digt stödjande ämnes-
kurser och som har en 
tydlig plan för att i 
dessa kurser integrera 
mål för personliga och 
professionella kun-
skaper och färdigheter 
samt kunskaper och 
färdigheter i produkt- 
och systemutveckling. 
 

I konceptet ’Matematik som teknologi’ ligger att matematik (i vid 
mening) har flera roller inom utbildningen, såväl rollen av grund-
läggande ämne som rollen av teknikverktyg. Matematiken utgör 
därmed en stomme och förmedlare av ämnesmässiga samband mel-
lan kurser.  
 
Utbildningsplanen innehåller flera kurskedjor inom matematiska, 
systemtekniska och datavetenskapliga ämnen som integrerar äm-
neskunskaper och färdigheter. Hela årskurs två är uppbyggd av så-
dana ämnesmässiga band inom matematik-systemteknik. Dessa ut-
gör nav för alla de fyra inriktningarna, som var och en karakterise-
ras av en grupp av ämnesmässigt integrerade teknikkurser, omgiv-
na av lämpliga valfria matematik- eller andra kurser. 
 
Integration av personliga och professionella kunskaper och färdig-
heter med ämneskunskaper sker, i olika grad och balans, inom ett 
antal kurser inom utbildningen, tex Matematisk kommunikation 
(åk1), Signaler och kommunikation (åk2), Algoritmimplementering 
och Matematisk modellering Fk (åk3). Det finns flera projektkurser 
med medverkan av flera institutioner, tex Matematisk modellering 
Fk och Kontinuerliga system, alltså med än bredare ämnesmässig 
bas. 
 
Studenter i Teknisk matematik anger i Teknologenkäten 2004 
högsta graden av tillfredsställelse med samordning av innehållet 
mellan kurser (tabell 7). 

3 Eftersom programmet är relativt nytt 
finns här ännu ingen totalbild. 
 
De obligatoriska kurserna har utformats 
för att ge en generell grund för senare 
kurser och för framtida arbete och för att 
tidigt träna de utåtriktade sidorna av yr-
kesrollen. De förbereder också för val av 
inriktning.  
 
Inom de rekommenderade inriktningarna 
är de ”obligatoriska” kurserna valda för 
att ge en allmän, icke-matematisk, kom-
petens inom specialiseringarna. Vid in-
tegrationen har erfarenheterna från in-
riktningsarbeten inom bl a teknisk fysik- 
och data/elektroteknikprogrammen tagits 
till vara.  
 
Integration av matematiska kurser och 
icke-matematiska kurser har ägnats spe-
ciell uppmärksamhet vid utformningen av 
utbildningsplanen. Om det kommer att 
lyckas fullt ut kommer att bero på de stu-
denter vi just nu är i färd med att utbilda. 
Vi kommer att följa resultatet med stor 
uppmärksamhet.   

4 Introduk-
tion till in-
genjörsar-
bete 

   

En introduktion som Utbildningsplanen skall leda till att matematikens roll som tekno- 3-4 Pi-aftnar med gästföreläsningar av yrkes-
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syftar till att ge stu-
denterna en uppfatt-
ning om ingenjörens 
yrkesroll inom pro-
dukt- och systemut-
veckling, och som 
introducerar centrala 
personliga och profes-
sionella färdigheter. 
 

logiskt verktyg genomsyrar utbildningen. För specifika kurser gäll-
er att i kursen Matematisk modellering första terminen behandlas 
grundläggande ingenjörsmässig modellering och analys av var-
dagsfenomen. Här, liksom i kursen Matematisk kommunikation 
åk1, tränas personliga och professionella färdigheter, tex skriftlig 
och muntlig presentation och kommunikation och arbete i grupp. 
För att gynna samarbete och oegennyttiga arbetssätt används inte 
graderade betyg i dessa kurser, utan bara godkänd-underkänd.  
 
 Ytterligare aspekter av ingenjörens yrkesroll och ingenjörsmässiga 
arbetssätt tas upp inom flera kurser inom utbildningen, såväl inom 
obligatoriet (tex kurserna Matematisk modellering Fk, Algoritm-
implementering, Signaler och kommunikation) som inom inrikt-
ningarna. 
 
 

verksamma är välbesökta. 
 
Teknologenkäten 2004 visar att Pi-
studenter inte är tillfredsställda med ar-
betslivsanknytningen och arbetslivsförbe-
redelse inom utbildningen. (Detsamma 
gäller alla andra program utom L och R, 
där Pi dock är en nyans mer positiv än 
övriga program.) 

5 Design-
build-test-
projekt 

   

Utbildningsplanen 
innehåller minst två 
”design-build-test”-
projekt och/eller ”ma-
jor design project” 
enligt ABET, dvs. 
projekt där studenter 
planerar, utvecklar, 
implementerar och 
testar användning av 
en produkt eller ett 
system, ett enkelt och 
ett avancerat. 

Utbildningsplanen innehåller flera obligatoriska kurser där studen-
terna, i olika grad och balans, planerar, utvecklar, implementerar 
och testar en produkt/system. Enklare produkter/system möts redan 
första terminen i kursen Matematisk modellering. Ett mer komplext 
projekt finns i den sista kursen i obligatoriet, Matematisk modelle-
ring Fk, där man utnyttjar alla de avancerade teoretiska verktyg och 
färdigheter man tillägnat sig inom utbildningen. I dessa kurser ar-
betar studenterna i grupp. Kursen Algoritmimplementering åk3 har 
med tonvikt på programimplementering ett DBT-perspektiv, där 
programmeringstekniska kunskaper och färdigheter inriktas på att 
hitta optimala implementeringar av praktiska problem, med hänsyn 
bl.a. till hårdvaruförutsättningar. I mindre renodlad form ingår de-
lar av DBT-konceptet i flera andra kurser i utbildningen, tex Signa-

3 Erfarenheterna från den existerande in-
riktningen mot tillämpad matematik inom 
teknisk fysikprogrammet tas tillvara, bl.a. 
via erfarenheter från talrika examensarbe-
ten. 
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 ler och kommunikation.  
 
I kursen Matematisk modellering Fk väljer studenten själv inrikt-
ning av projektet, och den grupp som arbetar tillsammans har stor 
handlingsfrihet vid genomförandet, inkl. planering och metodval. 
 
Enligt Teknologenkäten 2004 är Teknisk matematik bland de pro-
gram som visar mest tillfredsställelse med omfattningen av PBL i 
utbildningen (i meningen att bara en liten andel av studenterna 
tycker det är för lite PBL-inslag, jfr diagram 14). 
 

6 Stödjande 
lärandemil-
jöer 

   

Lärandemiljöer som 
möjliggör och främjar 
verklighetsnära läran-
de inom produkt- och 
systemutveckling, 
ämneskunskaper och 
social kompetens. 
 

Studenterna är enligt studierådet nöjda med tillgången på datorer, 
bibliotek, lokaler för social samvaro (kafé). Relativt andra program 
bekräftas den positiva bilden av Teknologenkäten 2004, tabell 18. 
Studierådet menar också att den geografiska närheten till Matema-
tikcentrum är central för programmets identitet. Studenterna har 
dock ett stort behov av ytterligare studieplatser, t.ex. mindre grupp-
rum. 
 
I Matematikhuset och dess annex finns starkt behov av åtgärder för 
verksamhetsanpassning, såväl ifråga om teknisk utrustning som av 
mer grundläggande natur, t.ex. förbättring av ventilation och inred-
ning.  
 
I den stödjande lärandemiljön ingår också servicefunktioner, bl.a. i 
form av studievägledning, samt möjlighet till inflytande över 
lärandesituationen. I Teknologenkäten 2004 visar Pi-studenter i 
båda dessa avseenden en mycket hög grad av tillfredsställelse, jfr 
tabellerna 25 och 22. 

3 Studenter tas tidigt i anspråk som öv-
ningsledare och kommer därmed nära 
institutionerna.  
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7 Integrerat 

lärande 
   

Kurser baserade på 
aktiviteter där lärande 
av ämneskunskaper är 
integrerat med lärande 
av personliga, profes-
sionella färdigheter 
samt färdigheter i 
produkt- och system-
utveckling. 
 

I utbildningsplanen finns ett antal kurser där ämnesmässigt lärande, 
i olika grad och balans, integreras med lärande av ämnesmässiga 
kunskaper och färdigheter samt produkt/systemutveckling. Ett ex-
empel, där studenten genom val av projekt även påverkar inrikt-
ningen, är Matematisk modellering Fk i åk 3. Några andra exempel 
är Algoritmimplementering i åk3 och Signaler och kommunikation 
i åk2. Inom det matematiska kunskapsområdet sker detsamma 
inom  kursen Matematisk kommunikation i åk 1. 
 
Programmets kärna utgörs av de starka inslagen av matematik, sy-
stemteknik och datavetenskap, baserade på starka forskningsmiljö-
er vid LTH. System- och helhetstänkande utgör ledmotiv med bör-
jan i årskurs 2, med flera kurskedjor inbegripande ’System och 
transformer’, ’Reglerteknik’, ’Stokastiska processer’, ’Signaler och 
kommunikation’, ’Kontinuerliga system’, och fortsätter sedan inom 
var och en av inriktningarna.  
 
 Inom flera inriktningskurser (ännu ej implementerade) planeras 
medverkan av avnämarrepresentanter (tex Teknisk vetenskapliga 
beräkningar, Humanfysiologi), där de förväntas bidra med integre-
rande inslag. Detsamma gäller för projekt inom flera kurser (t.ex. 
Bildanalys, Matematisk statistik, Reglerteknik), samt examensarbe-
ten. 
  
Enligt Teknologenkäten 2004 visar Pi-studenterna en hög grad av 
tillfredsställelse över den innehållsmässiga samordningen mellan 
kurserna i utbildningen (tabell 7). 
 
CEQ-enkäter visar för så gott som samtliga kurser mycket höga 

2-3 Eftersom programmet är relativt nytt 
finns här ännu ingen totalbild. 
 
Utbildningsplanen lägger stor tonvikt vid 
kommunikativa färdigheter. Ambitionen 
är att den goda kommunikationsgrund 
som läggs i årskurs 1 skall utvecklas ge-
nom hela obligatoriet. I årskurs 3 finns 
flera sådana inslag, men i årskurs 2 har 
detta inte kunnat göras på ett tillfredsstäl-
lande sätt (främst p.g.a. resursbrist). 
 
Enligt undersökningen F i Fokus 2003, 
var de studenter vid Teknisk Matematik 
som började 2002 generellt nöjda med 
mängden av kommunikativa inslag i ut-
bildningen  
 
Enligt Teknologenkäten 2004 var Tek-
nisk matematik det program vars studen-
ter hade den lägsta bedömningen av om-
fattningen av ’kritisk värdering av infor-
mation’ inom utbildningen. Även ifråga 
om inslag inom utbildningen av ’etiska 
överväganden’, ’argumentation’ och ’till-
fredsställande av människors behov’ vi-
sade Pi-studenterna otillfredställelse, men 
där var det inte unikt, utan gemensamt 
med de flesta andra program. 
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instämmandevärden i påståendet att ’kursen känns angelägen för 
min utbildning’.  

 
Programledningen kommer noga att hålla 
dessa frågor under uppsikt. 

8 Aktivt 
lärande 

   

Undervisning och 
lärande som bygger 
på ett aktivt och erfa-
renhetsbaserat arbets-
sätt. 
 

Förutsättningarna för aktivt och erfarenhetsbaserat lärande styrs av 
att undervisningen i stor utsträckning bedrivs med föreläsningar i 
storgrupp, tillsammans med annat program (vilket ytterst är en re-
sursfråga). Upplägget av gruppövningarna inom dessa kurser sker 
oftast som ’räknestuga’ vilket  bidrar till en aktiv lärandesituation 
för studenterna. Detsamma gäller i de fall laborationer eller da-
torövningar ingår, där också en erfarenhetsaspekt tillkommer. I 
denna mening använder de flesta kurser och lärare studentaktive-
rande metoder. I många kurser kompletteraras undervisningen med 
inlämningsuppgifter, på vilka studenten får återkoppling. 
 
En del av lärandet utgörs av examinationen, där stor variation före-
kommer. Många inslag (inlämningsuppgifter, projekt, muntliga och 
skriftliga redovisningar, även muntliga tentamina) befrämjar aktivt 
lärande. I flera fall  sker examinationen integrerat med lärandet 
kontinuerligt genom kursen.  
 
I kurser med grupparbete (Matematisk modellering (2 kurser) och 
Matematisk kommunikation) används bara betygen godkänd och 
underkänd, för att främja ett aktivt och oegennyttigt arbetssätt. 
 
Studenter i Teknisk matematik anger i Teknologenkäten 2004 
högsta graden av tillfredsställelse ifråga om undervisning baserat 
på ett aktivt och erfarenhetsbaserat arbetssätt (tabell 7). Enligt un-
dersökningen F i Fokus 2003 var Pi-studenterna generellt nöjda 
med kommunikativ träning och grupparbete. 
  

2-3 Detta är en punkt som måste utvecklas 
mycket för att vi skall kunna hantera nya 
attityder och studiesätt. Inom många äm-
nen har man insett det och påbörjat arbe-
tet. Pi-programmet är kanske inte det pro-
gram som har de största svårigheterna. 
 
Det torde vara svårt att finna lärare som 
inte eftersträvar ett aktivt och engagerat 
lärande hos studenterna. Detta hämmas 
dock av de stora undervisningsgrupperna, 
vilka i sin tur är en effekt styrs av eko-
nomiska faktorer. Detsamma gäller för 
möjligheten till återkoppling i samband 
med examination och inlämningsuppgif-
ter. 
 
En annan försvarande omständighet för 
aktivt lärande är studenternas dåliga när-
varo vid undervisningen. 
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Enligt Teknologenkäten 2004 är Teknisk matematik bland de pro-
gram som visar mest tillfredsställelse med omfattningen av PBL i 
utbildningen (i meningen att bara en liten andel av studenterna 
tycker det är för lite PBL-inslag i utbildningen, jfr diagram 14). 
 

9 Utveckling 
av lärarnas 
kompetens 

   

Aktiviteter som ut-
vecklar lärarnas kom-
petens när det gäller 
personliga och profes-
sionella kunskaper 
och färdigheter samt 
kunskaper och färdig-
heter i produkt- och 
systemutveckling. 
 

Programmet bygger sin struktur och sina inriktningar på existeran-
de forsknings- och ämneskompetenser, vilka är byggda kring idén 
om ”Matematik som teknologi”. Lärarnas kompetens inom pro-
grammet utvecklas genom fortsatt forskningsengagemang och ge-
nom samverkan inom och mellan kurser. 
 
Majoriteten av lärarna inom Pi-programmet har hög ämnesmässig 
och professionellkompetens. Detta är enligt Teknologenkäten 2004 
även studenternas syn, jfr. tabell 10, där Teknisk matematik är 
bland de program som generellt har de bästa omdömena. 
 
En relativt hög andel av lärarna har erfarenhet av praktiskt ingen-
jörsarbete utanför universitetet, och av samarbeten med industri 
och andra intressenter (t.ex. genom handledning av examensarbe-
ten). Av dessa har flera medverkat i planeringen av programmet.  
 
Lärartjänster har utlysts, bl.a. i matematik, där kunskaper och erfa-
renheter av relevans för programmet har tillmätts särskild vikt. 
 
Medel för utveckling av lärarnas kompetens utgörs i huvudsak av 
externa forskningsmedel, endast i obetydlig omfattning fakultets-
medel. 
  

2-3 Balansen mellan rena ämneskunskaper 
och en aktiv insikt och erfarenhet av ma-
tematikens funktion är väsentlig för lä-
rarna i de matematiska ämnena inom pro-
grammet. Genom anpassning av andra, 
icke-matematiska, kurser till en mera ma-
tematisk profil, uppmuntras lärare att ut-
veckla även de matematiska sidorna av 
dessa ämnen.  
 
Vid nyrekrytering av måste särskild upp-
märksamhet riktas mot behovet ett brett 
arbetssätt.  

10 Utveckling    
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av lärarnas 
kompetens 
inom läran-
de och un-
dervisning 

Aktiviteter som ut-
vecklar lärarnas kom-
petens både när det 
gäller att skapa integ-
rerat lärande, byggt på 
aktiva erfarenhetsba-
serade arbetsformer, 
och när det gäller ex-
amination av studen-
ternas lärande. 
 

LTH har ett omfattande program för utveckling av lärarnas kompe-
tens inom lärande och undervisning, bl.a. genom Genombrottet och 
pedagogiska kurser. Pedagogisk meritering och kompetens tillmäts 
stor betydelse vid anställning av lärare. Resurser avsätts för lärares 
kompetensutveckling inom lärande och undervisning. 
 
Inom många institutioner ordnas ämnesdidaktiska seminarier. Ut-
veckling av undervisningen inom programmet sker genom t.ex. läs-
periodsmöten och uppföljningsmöten till kursutvärderingar, samt 
genom mer eller mindre formaliserade samtal/möten mellan lärare, 
programledning och studenter. 
 
Studenter i Teknisk matematik anger i Teknologenkäten 2004 
högsta graden av tillfredsställelse över lärarnas pedagogiska för-
måga och attityder (tabell 10). 

3-4  

11 Examina-
tion av fär-
digheter 

   

Examination av stu-
denternas lärande, så-
väl av personliga, pro-
fessionella kunskaper 
och färdigheter samt 
kunskaper och färdig-
heter i produkt- och 
systemutveckling som 
av ämneskunskaper. 

Många olika examinationsformer används, som beaktar såväl äm-
neskunskaper som personliga och professionella kunskaper och 
färdigheter samt färdigheter i system- och produktutveckling. En 
översikt av dessa och hur de examineras finns i svaret till fråga 42 i 
programnivåsenkäten.  
 
I vissa kurser med grupparbete (Matematisk modellering (2 kurser) 
och Matematisk kommunikation) används bara betygen godkänd 
och underkänd, för att främja ett aktivt och oegennyttigt arbetssätt. 

4  
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Teknologenkäten visar att Pi-studenterna, liksom studenterna gene-
rellt vid LTH, har ett högt förtroende för examinationsprocessen, 
tabell 12. CEQ-enkäter visar genomgående en hög uppfattning om 
förståelseinriktad examination. 
  
 
 
 

12 Utvärdering 
av program 

   

Ett system för utvär-
dering mot valda 
principer enligt alt 1 
eller 2. Systemet ska 
ge återkoppling till 
studenter, lärare och 
andra intressenter i 
syfte att skapa ständi-
ga förbättringar. 
 

Programmet är nytt och det har inte varit aktuellt att genomföra nå-
gon utvärdering av hela programmet. 
 
Programmet har genom beslut i utbildningsnämnd planerats till och 
med 2005, dvs halva årskurs fyra. Återstoden kommer att planeras 
under hösten 2005.  
 
Varje år uppdateras utbildningsplanen och kursplaner genom beslut 
i utbildningsnämnden. 

3 
(åk 1-

3) 

 

 
 
Åtgärdsanalys: 
 
Nämnden ska 
 

g) upprätta ett dokument där olika aktiviteter som berör nämnden beskrivs 
 

För varje aktivitet ska framgå 
 syftet med aktiviteten 

vem som är ansvarig  
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när och hur ofta den genomförs 
vilka som deltar 
hur och för vilka resultatet ska redovisas 
hur den ska utvärderas och förbättras 

 
h) upprätta ett programpolicydokument (programstyrdokument) som utgör kopplingen mellan utbildningsplanen och programmets struktur 

och kurser 
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Samlad självvärdering 
 
Lärosäte: 
Lunds tekniska högskola (LTH) 

Program: 
Teknisk nanovetenskap (N) 

Bedömare: 
Knut Deppert, Nina Reistad, Daniel Sjöberg, Lars-Erik Wernersson 

Datum: 
2005-03-15 

 
Bedömningsnivåer: 

0. Ingen påbörjad programplan eller pilotimplementering. 
1. Påbörjad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
2. Väl utvecklad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
3. Komplett och antagen programplan; implementering av planen på kurs- och programnivåer är på väg. 
4. Komplett och antagen programplan; omfattande implementering på kurs- och programnivå och med ständig förbättring införd. 

 
Bedömningsnivåer - Kommentar: 
Bedömningsnivå som anges gäller för programmet i beslutat form, dvs. årskurs 1 och 2, nivåangivelse i parentes gäller för hela programmet, vil-
ket är under uppbyggnad. 
 
Principer 
 

Belägg för uppfyllnad Nivå Kommentarer och åtgärder 

1 Sammanhanget för civilingenjörs-
utbildningen 

   

Alt 2: Sammanhanget för Civilingenjörsutbild-
ningen i Teknisk nanovetenskap består i att ut-
bilda ingenjörer som med tvärvetenskapliga me-
toder utvecklar nya och existerande produkter 
och ingenjörsverktyg med hjälp av nanoteknik. 

Sammanhanget finns utförligt beskrivet i 
utbildningsplanen för Teknisk nanoveten-
skap. 

4 (2) Utbildningsprogrammet startades hösten 
2003 och är inte fullt uppbyggd än. Baserat 
på erfarenheter med starten och från andra 
utbildningar, kommer programmet att byg-
gas upp komplett. 

2 Målbeskrivning    
Specifika och detaljerade lärandemål för ämnes-
kunskaper, personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt för kunskaper och 
färdigheter i produkt- och systemutveckling. 

Lärandemål finns formulerade i kurspla-
ner, programmets övergripande mål finns 
beskriven i utbildningsplanen. Under 
uppbyggandet av programmet sågs till att 

4 (2) Utbildningsprogrammet startades hösten 
2003 och idag finns det ingen djupgående 
undersökning av överensstämmelsen mellan 
lärandemål i kurser och övergripande mål 
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Dessa kunskaper och färdigheter överensstäm-
mer med programmets övergripande mål och har 
validerats av programmets intressenter. 

en överensstämmelse uppnåddes mellan 
lärandemål i kursplan och övergripande 
mål. Utbildningsplan och kursplaner re-
videras årligen av utbildningsnämnden i 
samarbete med kursansvariga och grund-
utbildningsnämnder vid berörda institu-
tioner. 

för programmet. Undersökningen är plane-
rad för nästa år, när första studenter har ab-
solverat obligatoriska kursblocket. 

3 Integrerade utbildningsplaner    
En utbildningsplan som består av ömsesidigt 
stödjande ämneskurser och som har en tydlig 
plan för att i dessa kurser integrera mål för per-
sonliga och professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling. 

Utbildningsprogrammet skapades med en 
genomtänkt och ömsesidigt stödjande 
kurskedjan. Det finns ett flertal exempel 
på kurser som stödjer varandra. T.ex. 
stödjer fysikkursen nano-introkursen i 
årskurs 1 medan nano-introkursen moti-
verar studenterna att läsa fysik. 

4 (2) Utbildningsprogrammet startades hösten 
2003 och idag finns det ingen djupgående 
undersökning av ömsesidigt stödjandet av 
olika kurser för programmet. Undersökning-
en är planerad för nästa år, när första studen-
ter har absolverat obligatoriska kursblocket. 

4 Introduktion till ingenjörsarbete    
En introduktion som syftar till att ge studenterna 
en uppfattning om ingenjörens yrkesroll inom 
produkt- och systemutveckling, och som intro-
ducerar centrala personliga och professionella 
färdigheter. 

Studenterna introduceras till ingenjörens 
yrkesroll i alla årskurser inom obligato-
riska blocket. Speciellt i Nano-
Introkursen i första årskursen som ger 
studenterna översiktlig kunskap inom na-
novetenskap och nanoteknik, speciellt 
med avseende på kopplingar mellan olika 
vetenskaps- och teknikområden, samt en 
introduktion om Nano-ingenjörens yrkes-
roll. Dessutom finns en speciell kurs i 
avslutningen av obligatoriska blocket i 
årskurs 3, Projekt ingenjörskonst, där 
studenterna utvecklar ingenjörsfärdighe-
ter samt ger kunskaper om metoder för att 
realisera vetenskapliga idéers kommersia-
lisering. 

4 Medan Nano-Introkursen är väl fungerande 
kommer projektkursen att ges första gången 
våren 2006. 
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5 Design-build-test-projekt    
Utbildningsplanen innehåller minst två ”design-
build-test”-projekt och/eller ”major design pro-
ject” enligt ABET, dvs. projekt där studenter 
planerar, utvecklar, implementerar och testar 
användning av en produkt eller ett system, ett 
enkelt och ett avancerat. 

I utbildningsprogrammet finns flera kur-
ser som innehåller uppgifter eller projekt 
som kan betecknas uppfylla de krav som 
ställs på DBT-projekt, exempelvis 
"Kvantfenomen och nanoteknologi" och 
"Projekt ingenjörskonst". Vidare kan 
både kurser i inriktningar samt examens-
arbete innehålla DBT-projekt. 

3 (2) Vi applicerar här en vidare tolkning av 
DBT-projekt pga. av princip 1. Med DBT-
projekt tänker vi oss något som efterliknar 
en nanoingenjörs yrkesroll, t ex. ett projekt 
bestående av problemformulering, problem-
lösning och test. 

6 Stödjande lärandemiljöer    
Lärandemiljöer som möjliggör och främjar verk-
lighetsnära lärande inom produkt- och systemut-
veckling, ämneskunskaper och social kompe-
tens. 
 

Det finns olika typer av undervisningslo-
kaler: stora föreläsningssalar, små före-
läsningssalar, övningslokaler, labora-
tionslokaler, datorsalar, grupprum. Alla 
är anpassade för att främja vissa lärande-
former. 
Nanostudenternas identitet växer fram ur 
aktivt arbete inom teknologsektionen, 
vilket även främjar deras sociala kompe-
tens. 
Nanometerkonsortiets nätverk ger möj-
lighet för en tvärvetenskaplig mötesplats. 

3 (2) Vi ska satsa mer på att bygga upp identitets-
skaffande lärandemiljö som främja studen-
ternas aktivitet och möjligheter genom att 
koppla ihop informationsinhämtning med 
lärandet och den psykosociala miljön. 
Nano-kvällar där olika aspekter av utbild-
ningen diskuteras och belysas samt gästföre-
läsningar av yrkesverksamma ska hållas är 
ett nytt inslag i programmet. 

7 Integrerat lärande    
Kurser baserade på aktiviteter där lärande av 
ämneskunskaper är integrerat med lärande av 
personliga, professionella färdigheter samt fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 

Det finns ett flertal kurser som kombinera 
lärandet av ämneskunskaper med lärandet 
av andra färdigheter. Det gäller speciellt 
förmågan att arbeta i grupp, muntlig och 
skriftlig presentation och reflektion om 
arbetsmiljö, ekonomi, etiska frågor, ge-
nusaspekt, process- och produktutform-
ning, ingenjörsrollen samt resurshållning. 
Lärarna inom programmet är organisera-

4 (2) Utbildningsprogrammet startades hösten 
2003 och idag finns det ingen djupgående 
undersökning av ömsesidigt stödjandet av 
olika kurser för programmet. Undersökning-
en är planerad för nästa år, när första studen-
ter har absolverat obligatoriska kursblocket. 
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de genom ett nätverk och informeras re-
gelbunden om alla kurser inom pro-
grammet. Kursplaner, som återspeglar 
kopplingen mellan olika kurser, revideras 
årligen av utbildningsnämnden i samar-
bete med kursansvariga och grundutbild-
ningsnämnder vid berörda institutioner. 

8 Aktivt lärande    
Undervisning och lärande som bygger på ett ak-
tivt och erfarenhetsbaserat arbetssätt. 

Programmet skapades med stark infly-
tande av representanter från näringsliv 
och FoU-miljöer som medveten satsade 
på ett erfarenhetsbaserat arbetssätt. Även 
flera av lärarna inom programmets kurser 
har FoU-erfarenhet och dessutom finns 
gästföreläsningar av yrkesverksamma. 
Det aktiva arbetssättet återspeglas i integ-
rationen mellan olika lärandeformer och 
över olika kurser. Laborationer och pro-
jektarbete gynnar uppbyggandet av kun-
skaper och erfarenheter för studenter. 

3 (2) Andel lärare med näringslivs- eller FoU-
erfarenheter kan höjas. 

9 Utveckling av lärarnas kompetens    
Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
när det gäller personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt kunskaper och fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 

Utbildningsprogrammet har en mycket 
hög andel av forskande och disputerade 
lärare som speglar deras fackliga kompe-
tens. 
För delmängd kompetensutveckling inom 
lärande och undervisning ser princip 10. 

3 (2) Andel lärare med näringslivsanknytning ska 
höjas. 
Genom satsningen av VR kan nanometer-
konsortiets internationella och industriella 
nätverk stödjer programmet med gästförelä-
sare som förmedlar visioner och möjligheter. 

10 Utveckling av lärarnas kompetens 
inom lärande och undervisning 

   

Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
både när det gäller att skapa integrerat lärande, 
byggt på aktiva erfarenhetsbaserade arbetsfor-

Den höga pedagogiska och didaktiska 
kompetensen som finns inom lärarna i 
programmet höjs ytterligare genom del-

4 (2) Nätverket ska fördjupas. 
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mer, och när det gäller examination av studen-
ternas lärande. 

tagande i centrala utbildningar och ge-
nom seminarier organiserade av utbild-
ningsnämnden samt genom nätverket av 
lärarna inom programmet. 

11 Examination av färdigheter    
Examination av studenternas lärande, såväl av 
personliga, professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling som av ämneskunskaper. 

Examinationen avseende ämneskunska-
per samt kunskaper och färdigheter vikti-
ga för nanoingenjörer genomförs i olika 
former och bedöms som tillfredsställan-
de. Speciellt när det gäller projektredo-
visningar och symposier, så fokuserar de 
på ingenjörsmässighet som analyseran-
det, värderandet och presentation 

4 (2) Färdighetsexamination ska få ökad vikt. 

12 Utvärdering av program    
Ett system för utvärdering mot valda principer 
enligt alt 1 eller 2. Systemet ska ge återkoppling 
till studenter, lärare och andra intressenter i syfte 
att skapa ständiga förbättringar. 

Regelbundna och schemalagda operativa 
och rapporterande kursutvärderingar för 
alla obligatoriska kurser. Dessutom finns 
kontinuerliga möten med studierådet. 
Programmet synas regelbundet inom ut-
bildningsnämnden. 

4 (2) Avsaknad av information från utexaminera-
de studenter pga. av att programmet är ungt. 
En stor utvärdering av programmet är plane-
rad för nästa år, när första studenter har ab-
solverat obligatoriska kursblocket. 

 
 
Åtgärdsanalys: 
Civilingenjörsprogram i Teknisk nanovetenskap är ett ungt program som skapades med stort inflytande av näringslivsrepresentanter och bygger 
på en genomtänkt och ömsesidigt stödjande kurskedjan. Programmet är inte fullständig uppbyggd i dagsläget. En stor utvärdering av programmet 
är planerad för nästa år, när första studenter har absolverat obligatoriska kursblocket. 
 
Nämnden ska 
 

i) upprätta ett dokument där olika aktiviteter som berör nämnden beskrivs 
 

För varje aktivitet ska framgå 
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syftet med aktiviteten 
vem som är ansvarig  
när och hur ofta den genomförs 
vilka som deltar 
hur och för vilka resultatet ska redovisas 
hur den ska utvärderas och förbättras 

 
j) upprätta ett programpolicydokument (programstyrdokument) som utgör kopplingen mellan utbildningsplanen och programmets struktur 

och kurser 
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Samlad självvärdering 
 
Lärosäte: LTH Program: Elektroteknik (E) 

Bedömare: Denis Anusic, Lars Engström, Annica Granath, Erik 
Hertz, Göran Jönsson, Rune Kullberg, Richard Lundin, Bengt Man-
dersson, Christer Nilsson, Anton Nitzsche, Lars Olsson, Björn Reg-
nell, Ulrika Schönström, Sergei Silvestrov, Henriette Weibull, 
Christoffer Wöhrman, Ann Åkesson, Viktor Öwall 

Datum: 050317 

 
Bedömningsnivåer: 

0. Ingen påbörjad programplan eller pilotimplementering. 
1. Påbörjad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
2. Väl utvecklad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
3. Komplett och antagen programplan; implementering av planen på kurs- och programnivåer är på väg. 
4. Komplett och antagen programplan; omfattande implementering på kurs- och programnivå och med ständig förbättring införd. 

 
Principer 
 

Belägg för uppfyllnad Nivå Kommentarer och åtgärder 

1 Sammanhanget för civilingenjörs-
utbildningen 

   

Alt 1: Antagning av principen att livscykeln för 
produkter och system utgör sammanhanget för 
en civilingenjörsutbildning. 
 
Produkter och system skall tolkas i vid mening och kan, 
beroende på utbildningsprogram vara hårdvara, mjukvara, 
tjänster m m och kombinationer av dessa. Livscykel defi-
nieras som hela cykeln från idé/koncept till utveckling, 
produktion, drift, underhåll och skrotning/återvinning. 
 
Alt 2: Om det beskrivna sammanhanget enligt 
alternativ 1, med den vida definitionen, inte är 

Principen är antagen och kommer i vä-
sentliga stycken till uttryck i den särskil-
da målsättningen för civilingenjörsutbild-
ningen i elektroteknik (§ 1.4 i utbild-
ningsplanen). Implementering sker redan 
från årskurs 1 inom E-spåret (ett kurs-
block med obligatoriska kurser inom 
elektronikområdet som sträcker sig från 
årskurs 1 till årskurs 3). Kurserna inom 
blocket har en delvis gemensam målbe-
skrivning samtidigt som kursen Ingen-

3 • Utbildningsnämnden ser som en av 
sina viktigaste uppgifter att se till att 
de övergripande målen för civilin-
genjörsutbildningen uppfylls. Nämn-
den uppfattar detta som en kontinu-
erlig process med möjlighet till stän-
diga förbättringar. Ett viktigt och av-
görande steg var utvecklingen av E-
spåret och implementeringen av den 
första versionen 2000.  Förbättringar 
har gjorts (avseende såväl  de enskil-
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tillämpbart vill vi att ni här definierar samman-
hanget för programmet. I fortsättningen står då 
begreppen produkt- och systemutveckling för 
detta sammanhang. 

jörsmässig analys knyter samman kurser-
na genom att den studerande får till upp-
gift att analysera en specifik applikation 
och att i en slutrapport beskriva applika-
tionen ur elektroteknisk, produktionstek-
nisk, ekonomisk och miljömässig synvin-
kel. I de högre årskurserna sker imple-
menteringen framför allt i projektkurser-
na inom de olika fördjupningsområdena 
(djupkorgarna). 

da kurserna som integrationen av 
kurserna) och kommer helt säkert att 
också göras i framtiden. 

• Texten som den framstår i den sär-
skilda målsättningen kan omformule-
ras så att principen tydligare kommer 
till uttryck. 

2 Målbeskrivning    
Specifika och detaljerade lärandemål för ämnes-
kunskaper, personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt för kunskaper och 
färdigheter i produkt- och systemutveckling. 
Dessa kunskaper och färdigheter överensstäm-
mer med programmets övergripande mål och har 
validerats av programmets intressenter. 
 

En målbeskrivning av det här slaget finns 
i den särskilda målsättningen för civilin-
genjörsutbildningen i elektroteknik (§ 1.4 
i utbildningsplanen). Innan utbildnings-
nämnden fastställer en kursplan för en 
enskild kurs granskas ingående kursbe-
skrivningen så att målbeskrivningen i 
kursplanen är i överensstämmelse med 
programmets övergripande mål. För att 
göra målbeskrivningen tydligare används 
en differentiering av målen i termer av 
kunskapsmål, färdighetsmål och attityd-
mål. 

4 • Utbildningsnämndens högt ställda 
krav på målbeskrivningarna i kurs-
planerna har ännu inte uppnåtts för 
kursutbudet i sin helhet: E-
programmet är brett och därför kurs-
utbudet stort.  

• Vid LTH finns inget gemensamt re-
gelverk angående examinationsfor-
mer och examinationskrav. Utbild-
ningsnämnden för elektroteknik har 
dock som särskild målsättning inför 
fastställandet av kursutbudet att in-
gående granska institutionernas 
framställning av examinationsformer 
och obligatoriska moment 

3 Integrerade utbildningsplaner    
En utbildningsplan som består av ömsesidigt 
stödjande ämneskurser och som har en tydlig 
plan för att i dessa kurser integrera mål för per-
sonliga och professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 

Denna typ av integration är i de lägre år-
skurserna speciellt tydlig inom E-spåret 
(kursblocket med obligatoriska kurser 
inom elektronikområdet som sträcker sig 
från årskurs 1 till årskurs 3). I de högre 

3 • En utvärdering av djupkorgssystemet 
kommer efter beslut i utbildnings-
nämnden att genomföras under 2005. 
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och systemutveckling. 
 

årskurserna utgör integrerade utbild-
ningsplaner med ömsesidigt stödjande 
ämneskurser grundidén inom program-
mets djupkorgssystem. Institutionernas 
forskningsområden eller en samverkan 
mellan sådana är utgångspunkten för 
konstruktionen av djupkorgarna (17 
stycken). Kurserna i varje djupkorg har 
en tydlig koppling till varandra och av-
speglar ett forskningsområde som är till-
räckligt snävt för att garantera att den 
studerande genom att ur korgen välja 
kurser motsvarande minst 15 poäng 
kommer att – tillsammans med examens-
arbetet – uppnå ett sådant djup i sin ut-
bildning och sådana kunskaper och fär-
digheter i produkt- och systemutveckling 
som samhälle och industri sannolikt för-
väntar sig hos en civilingenjör inom elek-
troteknikområdet. 

4 Introduktion till ingenjörsarbete    
En introduktion som syftar till att ge studenterna 
en uppfattning om ingenjörens yrkesroll inom 
produkt- och systemutveckling, och som intro-
ducerar centrala personliga och professionella 
färdigheter. 
 

Den första kursen i E-spåret (kursblocket 
med obligatoriska kurser inom elektro-
nikområdet som sträcker sig från årskurs 
1 till årskurs 3) är en introduktionskurs i 
elektroteknik på 10 poäng. Förutom att ge 
grundläggande kunskaper och färdigheter 
om signaler, kretsar och mätteknik ger 
kursen också en beskrivning av ingenjö-
rens yrkesroll inom produkt- och system-
utveckling, samtidigt som den ger den 
studerande möjlighet att utveckla  centra-

4 • I den LTH-gemensamma rapporterande 
kursutvärderingen (CEQ) ger studenterna 
den inledande elektronikkursen högt be-
tyg. Speciellt kan uppmärksammas att 
utvärderingen visar att kursen påtagligt 
bidrar till att utveckla den studerandes 
förmåga att arbeta i grupp samt hans el-
ler hennes förmåga att uttrycka sig i ord 
och skrift.  

• Den inledande elektronikkursen är den 
kurs som sedan starten 2000 har utveck-
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la, personliga och professionella färdig-
heter.  

lats och förändrats mest av kurserna 
inom E-spåret. Inga väsentliga ändringar 
har dock införts i kursplanen för 2005, 
men implementeringen av planen kom-
mer att göras något annorlunda än tidiga-
re när kursen ges nu i höst. 

5 Design-build-test-projekt    
Utbildningsplanen innehåller minst två ”design-
build-test”-projekt och/eller ”major design pro-
ject” enligt ABET, dvs. projekt där studenter 
planerar, utvecklar, implementerar och testar 
användning av en produkt eller ett system, ett 
enkelt och ett avancerat. 
 

Inför den första kursen i E-spåret på hös-
ten i årskurs 1, får alla studenterna en 
låda för eget laborerande – kallat ett lab-
kit – innehållande elektriska komponen-
ter, byggplatta, verktyg och enkelt mätin-
strument, samt en komponentkatalog. 
Denna är avsedd för eget laborerande och 
den förutsätts användas i några av inläm-
ningsuppgifterna. Ett flertal projektkurser 
i de högre årskurserna ger ytterligare trä-
ning i konstruktionsarbete i grupp och 
presentationer i tal och skrift. Några ex-
empel är: Ingenjörsmässig analys, Analo-
ga projekt, Digitala projekt, Radioprojekt, 
Algoritmer i signalprocessorer, IC-
projekt och Programvaruutveckling för 
stora system, i vilka alla stegen i en kon-
struktionsprocess fram till produkt är re-
presenterade. 

4 • Fler byggexempel där studenterna kan 
använda sitt labkit ska tas fram.  

• Moment som kräver att man använder 
komponentkatalogen finns i Ingenjörs-
mässig analys, men även andra tillfällen 
ska införas. 

6 Stödjande lärandemiljöer    
Lärandemiljöer som möjliggör och främjar verk-
lighetsnära lärande inom produkt- och systemut-
veckling, ämneskunskaper och social kompe-
tens. 
 

Studenternas egen Elektrotekniska före-
ning, ETF, kan erbjuda tillgång till både 
komponenter, verktyg och instrument för 
eget byggande. ETF tillhandahåller också 
till låg kostnad ett trådlöst LAN i E-huset 

3 De yttre omständigheterna tycks vara myck-
et goda, men vi lyckas inte riktigt fånga upp 
den grupp av studenter, som har svårigheter 
att få igång målmedvetna studier. 
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för intresserade studenter. Det finns kurs-
laboratorier, som är tillgängliga för stu-
denterna när som helst på dygnet – i för-
sta hand för dem som gör projekt, men de 
öppnas också för studenter som vill labo-
rera mer än den schemalagda tiden. E-
huset är välförsett med läsutrymmen i 
form av grupprum och öppna möblerade 
miljöer. Välbestyckade datorsalar står till 
studenternas förfogande dygnet runt och 
servicegraden är hög. Efter normal skol-
tid är de lediga övningssalarna tillgängli-
ga för studier enskilt eller i grupp. Ett 
nytt husbibliotek med bemanning är un-
der uppförande mitt i E-huset. Teknolo-
gerna har ett eget utrymme för samvaro, 
matlagning, spel och studier. E-huset ut-
gör ett samlat campus för sina studenter. 

7 Integrerat lärande    
Kurser baserade på aktiviteter där lärande av 
ämneskunskaper är integrerat med lärande av 
personliga, professionella färdigheter samt fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

Elektroteknikprogrammets uppbyggnad 
delar obligatoriet i tre ungefär lika delar: 
elektroämnen, matematik och andra in-
genjörsämnen. Den sista av dessa har in-
gen medveten integration, utan består så-
dana övriga färdigheter som förväntas av 
en elektroingenjör. Matematikdelen är till 
struktur och uppläggning med ren mate-
matik som grund, matematisk statistik 
och numeriska analys, som tillämpning, 
integrerad inom sitt ämne. Elektroämnena 
är tätt integrerade i E-spåret (ESS000), 
där en medveten strävan varit att få flera 

3 • Djupkorgarnas sammansättning och at-
traktionskraft kommer enligt beslut i 
nämnden att utvärderas 2005. 
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separata kurser att samverka mot ett ge-
mensamt mål, med bland annat Ingen-
jörsmässig analys som medlet för detta. 
En viss integration finns mellan E-spåret 
och matematiken i den samordning som 
görs för att olika moment i båda ska 
komma i rätt ordning. Matematisk stati-
stik har samordnats med E-spårskursen i 
signalbehandling. 
 
Tydlig integration mellan kurser ser man 
också i djupkorgarnas sammansättning, 
där en djupkorg är sammansatt av kurser 
från flera institutioner med en institution 
som ansvarig för korgen. 
 
Examensarbetet slutligen är en samman-
fattning av hela programmet och ger där-
igenom tillfälle till reflektion över hela 
studietiden. 
 

8 Aktivt lärande    
Undervisning och lärande som bygger på ett ak-
tivt och erfarenhetsbaserat arbetssätt. 
 

Vi ser det som mycket angeläget att lä-
randet på elektroteknikprogrammet är 
aktivt. De sätt att uppnå detta, som vi till-
lämpar på LTH, är tydligare målformule-
ringar, variation i undervisningsmetoder 
och olika examinationsformer. Sålunda 
ökar användningen av kontinuerlig exa-
mination i form av obligatoriska inläm-
ningsuppgifter, individuell redovisning 
av lösningar, duggor i olika former t ex 

3 Fler kurser kan komma implementera dessa 
idéer. En utvärdering kommer att genomfö-
ras.   
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laborationsförhör som ger utdelning mm, 
som alternativ eller komplement till sals-
tentamina. Sådana arrangemang kräver 
samordning mellan kurser, för att man 
ska undvika för stor och ojämn arbetsbe-
lastning. Elektroniklaborationerna i 
årskurs 1 har inga färdigtryckta handled-
ningar, utan studenterna får själva planera 
sitt arbete och lägga upp laborationens 
genomförande – detta förutsätter att de 
följer med kursen – vilket uppskattas av 
studenterna. 
Projektkurserna uppfyller kriterierna för 
aktivt lärande. 
 

9 Utveckling av lärarnas kompetens    
Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
när det gäller personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt kunskaper och fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

I regel har lärare forskningsdel i tjänsten. 
Mycket vanligt med industrianknutna ex-
amensarbeten. Månatliga seminarier hålls 
gemensamt för programmen C, D och E. 
LTH anordnar kurser i ledarskap. Lunds  
universitet är ett stort universitet vilket 
medför möjlighet till fördjupning i många 
ämnen. 

4 E-programmet gynnas av att kompetensut-
vecklingen fungerar väl på  
institutionsnivå. 

10 Utveckling av lärarnas kompetens 
inom lärande och undervisning 

   

Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
både när det gäller att skapa integrerat lärande, 
byggt på aktiva erfarenhetsbaserade arbetsfor-
mer, och när det gäller examination av studen-
ternas lärande. 
 

LTH organiserar centralt ett antal peda-
gogiska och ämnesdidaktiska kurser. Alla 
lärare, dock ej professorer, har krav på 
sig att läsa minst 10 poäng pedagogiska 
kurser för att anses vara behöriga. 

3 Utbildningsnämnd E har i samband med om-
läggning av E-programmet avsatt särskilda 
medel för pedagogisk utveckling inom kur-
ser. 
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11 Examination av färdigheter    
Examination av studenternas lärande, såväl av 
personliga, professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling som av ämneskunskaper. 
 

I många kurser har kontinuerlig examina-
tion införts, ibland som ett komplement 
till skriftlig tentamen. Studentaktiva me-
toder som kamratgranskning och oppone-
ring förekommer i flera kurser. Mot slutet 
av utbildningen finns åtskilliga kurser 
som bedrivs i projektform. På program-
nivå bedrivs ett pedagogiskt examina-
tionsprojekt med fallstudier där examina-
tionskvaliten studeras. 

3 CEQ-enkäter visar att teknologerna i regel 
upplever examinationen på E-programmet 
som förståelseinriktad. 

12 Utvärdering av program    
Ett system för utvärdering mot valda principer 
enligt alt 1 eller 2. Systemet ska ge återkoppling 
till studenter, lärare och andra intressenter i syfte 
att skapa ständiga förbättringar. 
 

Ett system för kursutvärdering inklude-
rande uppföljning av resultatet finns väl 
implementerat. Genom SCB får informa-
tion om examinerades synpunkter på ut-
bildningen. LTH-centralt tar in informa-
tion om utbildningen för alla examinera-
de. 
Varje år uppdateras utbildningsplanen 
och kursplanerna genom beslut i utbild-
ninsnämnden. 

3 E-programmet har omstrukturerats med start 
år 2000. Utbildningsnämnden kommer att 
göra en mera omfattande utvärdering av ex-
aminerade enligt den nya studieordningen. 

 
 
Åtgärdsanalys: 
 
Nämnden ska 
 

k) upprätta ett dokument där olika aktiviteter som berör nämnden beskrivs 
 

För varje aktivitet ska framgå 
 syftet med aktiviteten 
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vem som är ansvarig  
när och hur ofta den genomförs 
vilka som deltar 
hur och för vilka resultatet ska redovisas 
hur den ska utvärderas och förbättras 

 
l) upprätta ett programpolicydokument (programstyrdokument) som utgör kopplingen mellan utbildningsplanen och programmets struktur 

och kurser 
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Samlad självvärdering 
 
Lärosäte: 
Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola 

Program: 
Kemiteknik (K) 

Bedömare: 
Anders Axelsson, Anna T. Aronsson, Michaël Grimsberg, Olle Holst, 
Elisabet Gersbro-Bülow, Johanna Bailey 

Datum: 
15 mars 

 
Bedömningsnivåer: 

0. Ingen påbörjad programplan eller pilotimplementering. 
1. Påbörjad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
2. Väl utvecklad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
3. Komplett och antagen programplan; implementering av planen på kurs- och programnivåer är på väg. 
4. Komplett och antagen programplan; omfattande implementering på kurs- och programnivå och med ständig förbättring införd. 

 
Principer 
 

Belägg för uppfyllnad Nivå Kommentarer och åtgärder 

1 Sammanhanget för civilingenjörs-
utbildningen 

   

En modell för hela cykeln utgörs av stegen pla-
nera-utveckla-implementera-använda med de 
begränsningar som ges av de praktiska och eko-
nomiska förutsättningarna.  
Viktiga element utgörs av resurshushållning och 
miljötänkande från ett ingenjörsmässigt perspek-
tiv baserad på en bred naturvetenskaplig bas. 
Utbildningen har ett internationellt perspektiv. 
Utbildningen karaktäriseras av att den leder till 
dels en akademisk examen dels en yrkesexamen. 
För båda är forskningsanknytningen av avgö-
rande betydelse för kvaliteten. 
Utbildningen på programmet är problemlös-

Utbildningsplan 
Inriktningarna är väl förankrade hos av-
nämarna 
Det råder konsensus kring de inriktningar 
som programmet erbjuder 
 

3-4 De konsensusprinciper vi har bör dock tyd-
ligt formuleras i studiehandboken. Vi bör 
lyfta fram fördelarna med gemensamma 
kurser tydligare för teknologerna på biotek-
nik och kemiteknikprogrammen. 
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ningsinriktad vilket är ett av de viktiga elemen-
ten för at åstadkomma ingenjörsmässighet. 
Genom de avslutande inriktningarna skapas så-
väl bredd som spets samtidigt som forsknings-
anknytningen blir stark. 
Kemiteknik- och bioteknikprogrammen har 
många gemensamma kurser och många av lärar-
na undervisar på båda programmen. Detta ar-
rangemang ger utbildningarna flera fördelar. Ci-
vilingenjörerna anställs på samma arbetsmark-
nad och de gemensamma momenten ökar deras 
anställningsbarhet, bredd och möjlighet till arbe-
te inom olika branscher. Den stora valfriheten 
inom programmen ger en mycket stor möjlighet 
till en kraftig profilering och spetskunskap inom 
ett visst område.  
 

2 Målbeskrivning    
Specifika och detaljerade lärandemål för ämnes-
kunskaper, personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt för kunskaper och 
färdigheter i produkt- och systemutveckling. 
Dessa kunskaper och färdigheter överensstäm-
mer med programmets övergripande mål och har 
validerats av programmets intressenter. 
 

Samtliga kursplaner och utbildningsplan 
utvärderas och vid behov omarbetas re-
gelmässigt årligen varje år och beslutas 
av utbildningsnämnden. Förändringar av 
planer under pågående budgetår hän-
skjuts till styrelsen för LTH för beslut. 
Speciell information som behandlar in-
riktningarna distribueras årligen till stu-
denterna. 
Utbildningsplan och kursplaner. Inrikt-
ningsbeskrivningar 

3-4 Vi behöver i studiehandbo-
ken/utbildningsplanen summera och tydlig-
göra målbeskrivningen av komplementära 
kompetenser och färdighetsmål i en ’Engi-
neering portfolio’. Portfolion ska identifiera 
och beskriva färdigheter (oberoende av vald 
inriktning) avseende t ex beräkningsteknik, 
IT-kompetens och laborativ färdighet. 
Kursplanerna varierar avseende dokumenta-
tionen av kunskaps-, attityd- och färdig-
hetsmål. 
 

3 Integrerade utbildningsplaner    
En utbildningsplan som består av ömsesidigt Utbildningsplanen innehåller lärande- 3 De röda trådarna kan tydliggöras ytterligare 
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stödjande ämneskurser och som har en tydlig 
plan för att i dessa kurser integrera mål för per-
sonliga och professionella kunskaper och fär-
digheter samt kunskaper och färdigheter i pro-
dukt- och systemutveckling. 
 

moment som leder till personliga och 
professionella kunskaper och färdigheter 
samt kunskaper och färdigheter i pro-
dukt- och systemutveckling. 
En utbildning som innehåller laborativa 
moment skapar mer eller mindre automa-
tiskt en integrerad utbildningsplan. Detta 
var av stor vikt när de nya utbildnings-
programmen skapades. 
Kurserna på programmet ligger både se-
riellt och parallellt för att stödja varandra. 
Det finns kurser med traditionella labora-
tioner speciellt i början av utbildningen 
medan större projektlaborationer åter-
finns senare i utbildningen. Användning 
av beräkningsteknik t ex med MATLAB 
utvecklas på ett planerat sätt under ut-
bildningen. Muntlig och/eller skriftlig 
redovisning  
Utbildningsplan och inriktnings-
beskrivningar. 
 

i utbildningsplanen för att studenterna ännu 
tydligare skall uppfatta de övergripande må-
len med utbildningen. 
 

4 Introduktion till ingenjörsarbete    
En introduktion som syftar till att ge studenterna 
en uppfattning om ingenjörens yrkesroll inom 
produkt- och systemutveckling, och som intro-
ducerar centrala personliga och professionella 
färdigheter. 
 

Man kan se introduktionen till ingenjörs-
arbete på två nivåer: 
Nivå 1: De nyantagna teknologerna mö-
ter en 12p-kursen KKK060 i Kemiteknik 
som ger introducerande bas till pro-
grammet som helhet. Här introduceras 
ingenjörsrollen i industriprojekt kopplat 
till beräkningsteknik. 
Nivå 2: Vid avslutningen av utbildningen 

4  
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har flera av inriktningarna projekterings-
kurser eller projektkurser som kan ses 
som ett första civilingenjörsarbete. I ännu 
större utsträckning utgör examensarbetet 
ett självständigt arbete där civilingenjörs-
rollen tränas. 
Kursplan för KKK060 Kemiteknik, Pro-
jekteringskurser, Examensarbeten 

5 Design-build-test-projekt    
Utbildningsplanen innehåller minst två ”design-
build-test”-projekt och/eller ”major design pro-
ject” enligt ABET, dvs. projekt där studenter 
planerar, utvecklar, implementerar och testar 
användning av en produkt eller ett system, ett 
enkelt och ett avancerat. 
 

Man kan se denna typer av projekt på 
olika nivåer: 
Nivå 1: Laborativa utbildningar har DBT 
invävt i metodiken för det laborativa ar-
betet. Detta gäller även kemiteknikut-
bildningen. 
Nivå 2:  Det finns större projektlabbkur-
ser och projekteringskurser där DBT till-
lämpas på en högra nivå och i större ska-
la. 
Kursplan för KKK060 Kemiteknik och 
KTE023 Kemisk process- och reaktions-
teknik. 
Det finns en projektlaboration på den ob-
ligatoriska kursen KTE023 Kemisk pro-
cess- och reaktionsteknik i åk 3. 
Det finns projekt- eller projekteringskur-
ser på samtliga inriktningar och för in-
riktningen processdesign är projekte-
ringskursen obligatorisk. 
Kursen KKK000 Fördjupningskurs i ett 
eller flera ämnen möjliggör en individuell 
fördjupning. 

4  
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6 Stödjande lärandemiljöer    
Lärandemiljöer som möjliggör och främjar verk-
lighetsnära lärande inom produkt- och system-
utveckling, ämneskunskaper och social kompe-
tens. 
 

Lärandemiljön kan beskrivas utifrån den 
fysiska miljön, den social miljön eller 
den vetenskapliga lärandemiljön 
Fysisk miljö: Undervisningslokalerna på 
Kemicentrum är 40 år gamla, men det 
pågår en ombyggnad och renovering. Det 
innebär att det idag finns en brist på grup-
parbetsplatser för teknologerna – fler är 
dock planerade i samband med Kemi-
centrums ombyggnad. 
Kemicentrum har en apparathall som ska-
par förutsättningar för industrinära pro-
jekt och arbete i pilotskala vilket ger en 
stor fördel för den nyutexaminerade civil-
ingenjören. 
Social miljö: Teknologerna har en stark 
sektionsförening med ett stort antal funk-
tionärer. Inte minst är studierådet av stor 
betydelse för utbildningen och teknolo-
gernas delaktighet. Detta skapar ett vik-
tigt och starkt socialt sammanhang med 
en stark gemenskap inom årskurserna. En 
engagerad studievägledning utgör också 
ett viktigt socialt stöd vid sidan av den 
rent professionella vägledningen. 
Vetenskaplig lärandemiljö: Genom den 
starka forskningsanknytningen speciellt 
för kurserna i de avslutande inriktningar-
na skapas en mycket stimulerande läran-
demiljö som ibland ligger direkt i forsk-
ningsfronten. 

2 för 
åk 1-
3 och 
betyg 
3-4 
för 

åk 4 

Teknologerna har uttryckt ett missnöje med 
ventilationen på Kemicentrum samt tillgång 
på datorarbetsplatser. 
Arbetstiden är hög för lärarna, cirka 55 tim-
mar per vecka. Det administrativa stödet till 
kursansvariga har minskat. Här måste man 
finna former som gör att arbetet underlättas. 
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Administrativt stöd till lärare: Lärarna 
gör alltmer av det arbete som förr sköttes 
av kurssekreterare dvs kopiering, tryck-
ning, försäljning av kursmaterial, sals-
bokning, etc. Detta är ju olyckligt efter-
som detta går ut över den tid som finns 
tillgänglig för studentkontakt, utveckling 
av kursmaterial och kurser. 
Teknologenkäten. 

7 Integrerat lärande    
Kurser baserade på aktiviteter där lärande av 
ämneskunskaper är integrerat med lärande av 
personliga, professionella färdigheter samt fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

I den inledande Kemiteknikkursen 
KKK060 sker en målmedveten integra-
tion av flera olika färdigheter: beräk-
ningsteknik (numerisk analys), program-
mering, projektarbete, muntlig och skrift-
lig kommunikation. 
Ammars är det först i åk 4 på inriktning-
arna som ett integrerat lärande kommer in 
i utbildningen i en större omfattning. Det-
ta underlättas av att antalet kursdeltagare 
är färre. 
Industrilaborationer i åk 4. Kursen 
KET050 Projektering på inriktningen 
Processdesign. Kursen KKK060 Kemi-
teknik. 

3 Programmet kan ej i ett dokumenterat for-
mat påvisa ett integrerat lärande. Det behövs 
ett tydliggörande av mångfalden av integre-
rande moment på programmet. 
 

8 Aktivt lärande    
Undervisning och lärande som bygger på ett ak-
tivt och erfarenhetsbaserat arbetssätt. 
 

I en laborativ utbildning bygger under-
visningen och lärandet i stor utsträckning 
på ett aktivt erfarenhetsbaserat arbetssätt. 
Det laborativa arbetssättet och självstän-
dig problemlösning stimulerar alltså det 

3-4 Antalet timmar i våtlaborationer under de 
tre första åren har minskat kraftigt under de 
senaste åren. 
Man bör utvärdera kvalitet mot kvantitet när 
det gäller utveckling av laborationer eller 
beräkningsproblem. 
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aktiva lärandet. 
Praktisk problemlösning i grupp före-
kommer i en del kurser. Detta är ett na-
turligt arbetssätt för teknologerna men 
utgör också en ingenjörsmässig typ av 
problemlösning. 
Som ett resultat av den introducerande 
Kemteknikkursen sker alltmer av tekno-
logernas lärande i mindre grupper. 
Observationer och CEQ-
sammanställningen. 
Praktisk problemlösning (PP) i Trans-
portprocesser och Energiteknik 

UNBK bör lägga större vikt vid att bibehålla 
det laborativa arbetssättet trots en problema-
tisk ekonomi. 
 

9 Utveckling av lärarnas kompetens    
Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
när det gäller personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt kunskaper och fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

Man kan diskutera lärarnas kompetensut-
veckling på två plan: 
1. Det finns ingen gemensam plan och 
inga gemensamma medel avsatta för lä-
rarnas professionella kompetensutveck-
ling. Detta är ju relativt vanligt vid mind-
re ingenjörshögskolor. 
2. LTH har istället valt att garantera lä-
rarnas kompetens genom att anställnings-
reglerna för lärare kräver minst 50% 
forskning. Det sker alltså en kompetens-
utveckling i samband med lärarnas egna 
forskning.  
Utbildningsnämnderna förfogar inte över 
några medel för kompetensutveckling 
utan detta organiseras från respektive 
prefekt/avdelningsföreståndare 
Observation 

1 
eller 

4 

Det finns forskningssamarbete med kollegor 
inom industrin, men det är ovanligt med 
tjänstledighet för att arbeta inom industrin. 
Man bör analysera om forskningskompeten-
sen är tillräcklig för att utveckla lärarens 
kompetens även på andra områden som inte 
är centrala för lärarens forskning men som 
är central för utbildningen. Forskningens allt 
högre specialisering skapar alltså erfaren-
hetsluckor hos lärarna när det gäller ett om-
fattande kursinnehåll. 
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10 Utveckling av lärarnas kompetens 
inom lärande och undervisning 

   

Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
både när det gäller att skapa integrerat lärande, 
byggt på aktiva erfarenhetsbaserade arbetsfor-
mer, och när det gäller examination av studen-
ternas lärande. 
 

Generellt är det en mycket positiv attityd 
gentemot pedagogisk förnyelse vid Ke-
miteknikprogrammet. Många lärare har 
t.ex. genomgått PBL-kurser.  
Det finns centralt inom LTH en stark 
uppbackning för dessa aktiviteter där 
bl.a. pedagogiska konsulter kan göra vik-
tiga bidrag till utvecklingen av enskilda 
kurser på programmen. Likaså är närhe-
ten till den naturvetenskapliga fakultetens 
kemidiscipliner på Kemicentrum viktig 
och fruktbar. Det har t.ex. genomförts 
gemensamma pedagogisk kurser för dok-
torander med kemilaborationen som pe-
dagogiskt tema. 
Observation. 
Det finns ett brett kursutbud av pedago-
giska kurser på ’Genombrottet’.  

4  

11 Examination av färdigheter    
Examination av studenternas lärande, såväl av 
personliga, professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling som av ämneskunskaper. 
 

Sedan Kemiteknikprogrammet förändra-
des 2001 har mängden examinationsfor-
mer ökat på ett målmedvetet sätt. I ingen-
jörsmässigheten ligger förmåga att lösa 
många olika typer av problem. Det har 
därför ett egenvärde att variera såväl ten-
tamensformer som kursuppläggningen. 
I åk 1 och 4 är examinationsformerna 
överlag mycket varierande. 
I åk 2 och 3 är examinationsformerna 
däremot traditionella till stor del beroen-

3 Programmet borde ha bättre återkoppling 
avseende examination på komplementära 
kompetenser (t ex färre rapporter och mer 
feedback). 
En diskussion om en inledande HMS-kurs, 
som ger ”säkerhetskörkort” för utbildningen 
ha påbörjats. 
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de på det stora antalet teknologer. 
Av speciell karaktär är examination av 
säkerhetsregler som sker i de inledande 
kemikurserna. För att få fortsätta kursen 
måste man ha godkänd tentamen. 
Observation 

12 Utvärdering av program    
Ett system för utvärdering mot valda principer 
enligt alt 1 eller 2. Systemet ska ge återkoppling 
till studenter, lärare och andra intressenter i syfte 
att skapa ständiga förbättringar. 
 

LTH:s gemensamma CEQ-
kursutvärderingssystem utgör samtidigt 
ett utmärkt instrument för utbildnings-
nämnden att värdera hur olika kompeten-
ser  tas upp och tas emot unde utbild-
ningen. Detta sker genom en årlig sam-
manställning av CEQ-svaren för bas-
blockets kurser. Detta system skapar allt-
så förutsättningar för en kontinuerligt för-
bättring. 
Under läsåret avhålls terminskollegier för 
varje årskurs där frågor som berör inte 
bara det egna ämnet diskuteras. I den sis-
ta årskursen avhålls inriktningskollegier 
med samma syfte. Varje år inbjuder 
UNBK programmets lärare till en utbild-
ningsdag där gemensamma frågeställ-
ningar och frågor av policykaraktär dis-
kuteras.. Regelmässig/årlig utvärdering 
av genomströmning, problemidentifiering 
och åtgärder för kurser finns i årsrappor-
ten. Årsrapporten diskuteras i UNBK i 
slutet på året. 
Studievägledningen gör en viktig utvär-
dering av teknologernas prestationer vid 

4 För åk 4 där kurserna sällan har mer än 30 
deltagare bör system utvecklas för att stän-
digt kunna förbättra programmet. Kurser 
med färre än 30 deltagare faller utom ramen 
för CEQ. 
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enskilda samtal och intervjuer med för-
staårsteknologer som klarat alltför få po-
äng. 
Årsrapport. 
CEQ-rapport 
Antagna planer för operativa utvärde-
ringar 

 
Vi borde bli bättre på att möta förändringarna på gymnasiet. 
 
Åtgärdsanalys: 
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Samlad självvärdering 
 
Lärosäte: 
Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola 

Program: 
Bioteknik (B) 

Bedömare:  
Anders Axelsson, Anna T. Aronsson, Michaël Grimsberg, Olle Holst, 
Elisabet Gersbro-Bülow, Johanna Bailey  

Datum: 
15 mars 

 
Bedömningsnivåer: 

0. Ingen påbörjad programplan eller pilotimplementering. 
1. Påbörjad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
2. Väl utvecklad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
3. Komplett och antagen programplan; implementering av planen på kurs- och programnivåer är på väg. 
4. Komplett och antagen programplan; omfattande implementering på kurs- och programnivå och med ständig förbättring införd. 

 
Principer 
 

Belägg för uppfyllnad Nivå Kommentarer och åtgärder 

1 Sammanhanget för civilingenjörs-
utbildningen 

   

En modell för hela cykeln utgörs av stegen pla-
nera-utveckla-implementera-använda med de 
begränsningar som ges av de praktiska och eko-
nomiska förutsättningarna.  
Viktiga element utgörs av resurshushållning och 
miljötänkande från ett ingenjörsmässigt perspek-
tiv baserad på en bred naturvetenskaplig bas. 
Utbildningen har ett internationellt perspektiv. 
Utbildningen karaktäriseras av att den leder till 
dels en akademisk examen dels en yrkesexamen. 
För båda är forskningsanknytningen av avgö-
rande betydelse för kvaliteten. 
Utbildningen på programmet är problemlös-

Utbildningsplan 
Inriktningarna är väl förankrade hos av-
nämarna 
Det råder konsensus kring de inriktningar 
som programmet erbjuder 
 

3-4 De konsensusprinciper vi har bör dock tyd-
ligt formuleras i studiehandboken. Vi bör 
lyfta fram fördelarna med gemensamma 
kurser tydligare för teknologerna på biotek-
nik och kemiteknikprogrammen. 
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ningsinriktad vilket är ett av de viktiga elemen-
ten för at åstadkomma ingenjörsmässighet. 
Genom de avslutande inriktningarna skapas så-
väl bredd som spets samtidigt som forsknings-
anknytningen blir stark. 
Kemiteknik- och bioteknikprogrammen har 
många gemensamma kurser och många av lärar-
na undervisar på båda programmen. Detta ar-
rangemang ger utbildningarna flera fördelar. Ci-
vilingenjörerna anställs på samma arbetsmark-
nad och de gemensamma momenten ökar deras 
anställningsbarhet, bredd och möjlighet till arbe-
te inom olika branscher. Den stora valfriheten 
inom programmen ger en mycket stor möjlighet 
till en kraftig profilering och spetskunskap inom 
ett visst område.  
 

2 Målbeskrivning    
Specifika och detaljerade lärandemål för ämnes-
kunskaper, personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt för kunskaper och 
färdigheter i produkt- och systemutveckling. 
Dessa kunskaper och färdigheter överensstäm-
mer med programmets övergripande mål och har 
validerats av programmets intressenter. 
 

Samtliga kursplaner och utbildningsplan 
utvärderas och vid behov omarbetas re-
gelmässigt årligen varje år och beslutas 
av utbildningsnämnden. Förändringar av 
planer under pågående budgetår hän-
skjuts till styrelsen för LTH för beslut. 
Speciell information som behandlar in-
riktningarna distribueras årligen till stu-
denterna. 
Utbildningsplan och kursplaner. Inrikt-
ningsbeskrivningar 

3-4 Vi behöver i studiehandbo-
ken/utbildningsplanen summera och tydlig-
göra målbeskrivningen av komplementära 
kompetenser och färdighetsmål i en ’Engi-
neering portfolio’. Portfolion ska identifiera 
och beskriva färdigheter (oberoende av vald 
inriktning) avseende t ex beräkningsteknik, 
IT-kompetens och laborativ färdighet. 
Kursplanerna varierar avseende dokumenta-
tionen av kunskaps-, attityd- och färdig-
hetsmål. 

3 Integrerade utbildningsplaner    
En utbildningsplan som består av ömsesidigt 
stödjande ämneskurser och som har en tydlig 

Utbildningsplanen innehåller lärande-
moment som leder till personliga och 

3 De röda trådarna kan tydliggöras ytterligare 
i utbildningsplanen för att studenterna ännu 
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plan för att i dessa kurser integrera mål för per-
sonliga och professionella kunskaper och fär-
digheter samt kunskaper och färdigheter i pro-
dukt- och systemutveckling. 
 

professionella kunskaper och färdigheter 
samt kunskaper och färdigheter i pro-
dukt- och systemutveckling. 
En utbildning som innehåller laborativa 
moment skapar mer eller mindre automa-
tiskt en integrerad utbildningsplan. Detta 
var av stor vikt när de nya utbildnings-
programmen skapades. 
Kurserna på programmet ligger både se-
riellt och parallellt för att stödja varandra. 
Det finns kurser med traditionella labora-
tioner speciellt i början av utbildningen 
medan större projektlaborationer åter-
finns senare i utbildningen. Användning 
av beräkningsteknik t ex med MATLAB 
utvecklas på ett planerat sätt under ut-
bildningen. Muntlig och/eller skriftlig 
redovisning  
Utbildningsplan och inriktnings-
beskrivningar. 

tydligare skall uppfatta de övergripande må-
len med utbildningen. 
 

4 Introduktion till ingenjörsarbete    
En introduktion som syftar till att ge studenterna 
en uppfattning om ingenjörens yrkesroll inom 
produkt- och systemutveckling, och som intro-
ducerar centrala personliga och professionella 
färdigheter. 
 

Man kan se introduktionen till ingenjörs-
arbete på två nivåer: 
Nivå 1: De nyantagna teknologerna mö-
ter en 12p-kursen KKK070 i Bioteknik 
som ger introducerande bas till pro-
grammet som helhet. Här introduceras 
ingenjörsrollen i industriprojekt kopplat 
till beräkningsteknik. 
Nivå 2: Vid avslutningen av utbildningen 
har flera av inriktningarna projekterings-
kurser eller projektkurser som kan ses 

4 Inrättande av obligatoriska projektkurser på 
samtliga inriktningar bör övervägas 
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som ett första civilingenjörsarbete. I ännu 
större utsträckning utgör examensarbetet 
ett självständigt arbete där civilingenjörs-
rollen tränas. 
Kursplan för KKK070 Bioteknik, Projek-
teringskurser, Examensarbeten 

5 Design-build-test-projekt    
Utbildningsplanen innehåller minst två ”design-
build-test”-projekt och/eller ”major design pro-
ject” enligt ABET, dvs. projekt där studenter 
planerar, utvecklar, implementerar och testar 
användning av en produkt eller ett system, ett 
enkelt och ett avancerat. 
 

Man kan se denna typer av projekt på 
olika nivåer: 
Nivå 1: Laborativa utbildningar har DBT 
invävt i metodiken för det laborativa ar-
betet. Detta gäller även kemiteknikut-
bildningen. 
Nivå 2:  Det finns större projektlabbkur-
ser och projekteringskurser där DBT till-
lämpas på en högra nivå och i större ska-
la. 
Kursplan för KKK070 Bioteknik 
BLT010 Processteknik för Bio- och 
Livsmedelsindustrin. 

4 Det finns projektlaborationer i den obligato-
riska kursen BLT010 Processteknik för Bio- 
och 
Livsmedelsindustrin i åk 3. Projekt- eller 
projekteringskurser finns på de flesta inrikt-
ningar 
(endast molekylär bioteknik saknar). Kursen 
KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera 
ämnen 
möjliggör en individuell fördjupning. 
Många laborativa kurser inom kompetensin-
riktningarna innehåller DBT-moment. 
 

6 Stödjande lärandemiljöer    
Lärandemiljöer som möjliggör och främjar verk-
lighetsnära lärande inom produkt- och system-
utveckling, ämneskunskaper och social kompe-
tens. 
 

Lärandemiljön kan beskrivas utifrån den 
fysiska miljön, den social miljön eller 
den vetenskapliga lärandemiljön 
Fysisk miljö: Undervisningslokalerna på 
Kemicentrum är 40 år gamla, men det 
pågår en ombyggnad och renovering. Det 
innebär att det idag finns en brist på grup-
parbetsplatser för teknologerna – fler är 
dock planerade i samband med Kemi-
centrums ombyggnad. 
Kemicentrum har en apparathall som ska-

2 för 
åk 1-
3 och 
betyg 
3-4 
för 

åk 4 

Teknologerna har uttryckt ett missnöje med 
ventilationen på Kemicentrum samt tillgång 
på datorarbetsplatser. 
Arbetstiden är hög för lärarna, cirka 55 tim-
mar per vecka. Det administrativa stödet till 
kursansvariga har minskat. Här måste man 
finna former som gör att arbetet underlättas. 
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par förutsättningar för industrinära pro-
jekt och arbete i pilotskala vilket ger en 
stor fördel för den nyutexaminerade civil-
ingenjören. 
Social miljö: Teknologerna har en stark 
sektionsförening med ett stort antal funk-
tionärer. Inte minst är studierådet av stor 
betydelse för utbildningen och teknolo-
gernas delaktighet. Detta skapar ett vik-
tigt och starkt socialt sammanhang med 
en stark gemenskap inom årskurserna. En 
engagerad studievägledning utgör också 
ett viktigt socialt stöd vid sidan av den 
rent professionella vägledningen. 
Vetenskaplig lärandemiljö: Genom den 
starka forskningsanknytningen speciellt 
för kurserna i de avslutande inriktningar-
na skapas en mycket stimulerande läran-
demiljö som ibland ligger direkt i forsk-
ningsfronten. 
Administrativt stöd till lärare: Lärarna 
gör alltmer av det arbete som förr sköttes 
av kurssekreterare dvs kopiering, tryck-
ning, försäljning av kursmaterial, sals-
bokning, etc. Detta är ju olyckligt efter-
som detta går ut över den tid som finns 
tillgänglig för studentkontakt, utveckling 
av kursmaterial och kurser. 
Omvärldskontakternas betydelse för 
lärandemiljö: Studiebesök, gästföreläsa-
re, adjungerade professorer och exa-
mensarbeten i industrin. 
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Teknologenkäten. 
7 Integrerat lärande    

Kurser baserade på aktiviteter där lärande av 
ämneskunskaper är integrerat med lärande av 
personliga, professionella färdigheter samt fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

I den inledande kursen KKK070 Biotek-
nik sker en målmedveten integration av 
flera olika 
färdigheter: beräkningsteknik (numerisk 
analys), programmering, projektarbete, 
muntlig och 
skriftlig kommunikation. 
Annars är det först i åk 4 på inriktningar-
na som ett integrerat lärande kommer in i 
utbildningen i 
en större omfattning. Detta underlättas av 
att antalet kursdeltagare är färre. 
Kursen KBT042 Bioteknik, projektering. 
Kursen KKK070 Bioteknik. 
Examensarbete. 

3 Programmet kan ej i ett dokumenterat for-
mat påvisa ett integrerat lärande. Det behövs 
ett tydliggörande av mångfalden av integre-
rande moment på programmet. 
 

8 Aktivt lärande    
Undervisning och lärande som bygger på ett ak-
tivt och erfarenhetsbaserat arbetssätt. 
 

I en laborativ utbildning bygger under-
visningen och lärandet i stor utsträckning 
på ett aktivt erfarenhetsbaserat arbetssätt. 
Det laborativa arbetssättet och självstän-
dig problemlösning stimulerar alltså det 
aktiva lärandet. 
Praktisk problemlösning i grupp före-
kommer i en del kurser. Detta är ett na-
turligt arbetssätt för teknologerna men 
utgör också en ingenjörsmässig typ av 
problemlösning. 
Som ett resultat av den introducerande 
Kemteknikkursen sker alltmer av tekno-

3-4 Antalet timmar i våtlaborationer under de 
tre första åren har minskat kraftigt under de 
senaste åren. 
Man bör utvärdera kvalitet mot kvantitet när 
det gäller utveckling av laborationer eller 
beräkningsproblem. 
UNBK bör lägga större vikt vid att bibehålla 
det laborativa arbetssättet trots en problema-
tisk ekonomi. 
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logernas lärande i mindre grupper. 
Observationer och CEQ-
sammanställningen. 
Praktisk problemlösning (PP) i kursen 
KAT090 Kemisk apparatteknik, 
transportprocesser. 

9 Utveckling av lärarnas kompetens    
Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
när det gäller personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt kunskaper och fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

Man kan diskutera lärarnas kompetensut-
veckling på två plan: 
1. Det finns ingen gemensam plan och 
inga gemensamma medel avsatta för lä-
rarnas professionella kompetensutveck-
ling. Detta är ju relativt vanligt vid mind-
re ingenjörshögskolor. 
2. LTH har istället valt att garantera lä-
rarnas kompetens genom att anställnings-
reglerna för lärare kräver minst 50% 
forskning. Det sker alltså en kompetens-
utveckling i samband med lärarnas egna 
forskning.  
Utbildningsnämnderna förfogar inte över 
några medel för kompetensutveckling 
utan detta organiseras från respektive 
prefekt/avdelningsföreståndare 
Observation 

1 
eller 

4 

Det finns forskningssamarbete med kollegor 
inom industrin, men det är ovanligt med 
tjänstledighet för att arbeta inom industrin. 
Man bör analysera om forskningskompeten-
sen är tillräcklig för att utveckla lärarens 
kompetens även på andra områden som inte 
är centrala för lärarens forskning men som 
är central för utbildningen. Forskningens allt 
högre specialisering skapar alltså erfaren-
hetsluckor hos lärarna när det gäller ett om-
fattande kursinnehåll. 
 

10 Utveckling av lärarnas kompetens 
inom lärande och undervisning 

   

Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
både när det gäller att skapa integrerat lärande, 
byggt på aktiva erfarenhetsbaserade arbetsfor-
mer, och när det gäller examination av studen-
ternas lärande. 

Generellt är det en mycket positiv attityd 
gentemot pedagogisk förnyelse vid Bio-
teknikprogrammet. Många lärare har t.ex. 
genomgått PBL-kurser.  
Det finns centralt inom LTH en stark 

4  
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 uppbackning för dessa aktiviteter där 
bl.a. pedagogiska konsulter kan göra vik-
tiga bidrag till utvecklingen av enskilda 
kurser på programmen. Likaså är närhe-
ten till den naturvetenskapliga fakultetens 
kemidiscipliner på Kemicentrum viktig 
och fruktbar. Det har t.ex. genomförts 
gemensamma pedagogisk kurser för dok-
torander med kemilaborationen som pe-
dagogiskt tema. 
Observation. 
 Det finns ett brett kursutbud av pedago-
giska kurser på ’Genombrottet’.  

11 Examination av färdigheter    
Examination av studenternas lärande, såväl av 
personliga, professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling som av ämneskunskaper. 
 

Sedan Bioteknikprogrammet förändrades 
2001 har mängden examinationsformer 
ökat på ett målmedvetet sätt. I ingen-
jörsmässigheten ligger förmåga att lösa 
många olika typer av problem. Det har 
därför ett egenvärde att variera såväl ten-
tamensformer som kursuppläggningen. 
I åk 1 och 4 är examinationsformerna 
överlag mycket varierande. 
I åk 2 och 3 är examinationsformerna 
däremot traditionella till stor del beroen-
de på det stora antalet teknologer. 
Av speciell karaktär är examination av 
säkerhetsregler som sker i de inledande 
kemikurserna. För att få fortsätta kursen 
måste man ha godkänd tentamen. Bland 
examinationsformerna märks: salstentor, 
muntliga tentor, hemtentor, muntliga 

3 Programmet borde ha bättre återkoppling 
avseende examination på komplementära 
kompetenser (t ex färre rapporter och mer 
feedback). 
En diskussion om en inledande HMS-kurs, 
som ger ”säkerhetskörkort” för utbildningen 
ha påbörjats. En bättre spridning av exami-
nationsformer inom utbildningen bör efter-
strävas. 
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redovisningar, skriftliga rapporter, in-
lämningsuppgifter, laborationsrapporter 
och duggor. 
Observation 

12 Utvärdering av program    
Ett system för utvärdering mot valda principer 
enligt alt 1 eller 2. Systemet ska ge återkoppling 
till studenter, lärare och andra intressenter i syfte 
att skapa ständiga förbättringar. 
 

LTH:s gemensamma CEQ-
kursutvärderingssystem utgör samtidigt 
ett utmärkt instrument för utbildnings-
nämnden att värdera hur olika kompeten-
ser  tas upp och tas emot under utbild-
ningen. Detta sker genom en årlig sam-
manställning av CEQ-svaren för bas-
blockets kurser. Detta system skapar allt-
så förutsättningar för en kontinuerligt för-
bättring. 
Under läsåret avhålls terminskollegier för 
varje årskurs där frågor som berör inte 
bara det egna ämnet diskuteras. I den sis-
ta årskursen avhålls inriktningskollegier 
med samma syfte. Varje år inbjuder 
UNBK programmets lärare till en utbild-
ningsdag där gemensamma frågeställ-
ningar och frågor av policykaraktär dis-
kuteras.. Regelmässig/årlig utvärdering 
av genomströmning, problemidentifiering 
och åtgärder för kurser finns i årsrappor-
ten. Årsrapporten diskuteras i UNBK i 
slutet på året. 
Studievägledningen gör en viktig utvär-
dering av teknologernas prestationer vid 
enskilda samtal och intervjuer med för-
staårsteknologer som klarat alltför få po-

4 För åk 4 där kurserna sällan har mer än 30 
deltagare bör system utvecklas för att stän-
digt kunna förbättra programmet. Kurser 
med färre än 30 deltagare faller utom ramen 
för CEQ. 
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äng. 
Årsrapport. 
CEQ-rapport 
Antagna planer för operativa utvärde-
ringar 

 
Vi borde bli bättre på att möta förändringarna på gymnasiet. 
 
Åtgärdsanalys: 
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Samlad självvärdering 
 
Lärosäte:  
Lunds tekniska högskola 

Program: 
Maskinteknik (M) 

Bedömare: 
Carin Andersson, Per-Erik Andersson, Gunnar Bolmsjö, Emma Karls-
son, Katharina Köhler, Christoffer Norberg, Jurek Pyrko, Gunilla 
Persson, Henrik Persson, Sofia Sjöberg, Henriette Weibull 

Datum: 
050310 

 
Bedömningsnivåer: 
0. Ingen påbörjad programplan eller pilotimplementering. 
1. Påbörjad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
2. Väl utvecklad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
3. Komplett och antagen programplan; implementering av planen på kurs- och programnivåer är på väg. 
4. Komplett och antagen programplan; omfattande implementering på kurs- och programnivå och med ständig förbättring införd. 
 
Principer 
 

Belägg för uppfyllnad Nivå Kommentarer och åtgärder 

1 Sammanhanget för civilingenjörs-
utbildningen 

   

Alt 1: Antagning av principen att livscykeln för 
produkter och system utgör sammanhanget för 
en civilingenjörsutbildning. 
 
Produkter och system skall tolkas i vid mening och kan, 
beroende på utbildningsprogram vara hårdvara, mjukvara, 
tjänster m m och kombinationer av dessa. Livscykel defi-
nieras som hela cykeln från idé/koncept till utveckling, 
produktion, drift, underhåll och skrotning/återvinning. 
 
Alt 2: Om det beskrivna sammanhanget enligt 
alternativ 1, med den vida definitionen, inte är 
tillämpbart vill vi att ni här definierar samman-

Alt. 1 gäller med tillägg att principen in-
nefattar produkters och systems inverkan 
på samhälle och miljö. 
Programmet arbetar enligt principen och 
med ständiga förbättringar i olika delar 
av livscykeln, men måldokumentet ut-
trycker inte detta explicit. Det finns inget 
informationsdokument som tydligt åskåd-
liggör detta. 

3 Utbildningsnämnden (UNM) bör doku-
mentera en beskrivning av samman-hanget 
i mål- eller informationsdokument. Arbetet 
påbörjas efter självvärderingen. 
Hur stora delar av livscykeln studenten tar 
del av beror på vald inriktning. 
Programmet arbetar med ständiga förbätt-
ringar i olika delar av livscykeln. 
Programledningen har lagt ner mycket ar-
bete på programomläggning sedan 2000 
och därför inte prioriterat dokumentation 
av sammanhanget. 
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hanget för programmet. I fortsättningen står då 
begreppen produkt- och systemutveckling för 
detta sammanhang. 

2 Målbeskrivning    
Specifika och detaljerade lärandemål för ämnes-
kunskaper, personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt för kunskaper och 
färdigheter i produkt- och systemutveckling. 
Dessa kunskaper och färdigheter överensstäm-
mer med programmets övergripande mål och har 
validerats av programmets intressenter. 
 

UNM definierar programmets mål och 
utvecklar dess struktur genom att välja 
och kombinera kurser med utgångspunkt 
från innehåll och dokumenterade kurs-
mål. Programmet styr därmed att de 
övergripande målen uppfylls genom en 
kombination av enskilda kursmål. UNM 
har god insyn i programmets kurser inte 
bara genom dokumenterade kursplaner, 
utan  även genom att kursansvariga kon-
tinuerligt bjuds in till nämndsmötena för 
att presentera sina kurser. Valideringen 
av programmets mål sker i utbildnings-
nämnden där alla intressenter finns repre-
senterade. 

4 Målbeskrivningar på kursnivå finns doku-
menterade i kursplanen, där även vissa kur-
ser har målbeskrivningar uppdelade i kun-
skapsmål och färdighetsmål. 

3 Integrerade utbildningsplaner    
En utbildningsplan som består av ömsesidigt 
stödjande ämneskurser och som har en tydlig 
plan för att i dessa kurser integrera mål för per-
sonliga och professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling. 
 

Under arbetet med programomläggningen 
som implementerades 2002 har stor vikt 
lagts vid både ämnesintegration och vari-
ation i de examinationsformer som stu-
denter möter under utbildningen. Vid 
planering av kursernas placering i sche-
mat har hänsyn tagits till gemensamma 
beröringspunkter och att teoretiska och 
praktiska delar skall stötta varandra i 
samma läsperiod. Kurserna inom varje 
inriktning har kombinerats med klar fo-
kusering på avgränsade områden.  

3 UNM arbetar med dokumentation av den 
nya programstrukturen men arbetet är inte 
avslutat. Dokumentation finns för närvaran-
de i form av en inriktningsvalsbroschyr. 
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UNM anordnar läsperiodsmöten för  bas-
blocket i syfte att stimulera samordning 
och integration i alla läsperioder båda av-
seende ämnesöver-lappning och plane-
ring av  arbets-belastning och examina-
tionsmoment. 

4 Introduktion till ingenjörsarbete    
En introduktion som syftar till att ge studenterna 
en uppfattning om ingenjörens yrkesroll inom 
produkt- och systemutveckling, och som intro-
ducerar centrala personliga och professionella 
färdigheter. 
 

Det finns flera inslag i utbildningen som 
ger en introduktion av ingenjörsarbete, 
exempelvis projektarbete och case. Exa-
mensarbetet som i 96% av fallen utförs i 
samarbete med företag eller organisation 
är ytterligare introduktion till ingenjörs-
arbete. Introduktion till senare delar av 
utbildningen sker bl.a. genom inrikt-
ningsinformation. Studenterna arrangerar 
själva, via Näringslivsutskottet, kontinu-
erligt återkommande företagskvällar som 
ger god inblick i den framtida yrkesrol-
len. 
I basblocket finns kurser av ämnesintro-
ducerande karaktär, men ingen som ex-
plicit behandlar yrkesroll eller personliga 
och professionella färdigheter. 

3 En kurs som introducerar både yrkesroll och 
personliga samt professionella kunskaper 
har funnits direkt i utbildningsstarten (In-
genjörsprocessen) men har tagits bort på 
grund av feedback från studenterna att denna 
var för allmängiltig och kom för tidigt i ut-
bildningen. 
Utbildningsnämnden planerar för att återin-
föra en introduktionskurs med annat upplägg 
förlagd till slutet av årskurs 1. Organisation 
och formerna för detta är ej fastställda. Ef-
tersom ingen institution har detta som sin 
kärnverksamhet måste UNM undersöka 
möjligheterna att i egen regi arrangera någon 
form av introduktion. 

5 Design-build-test-projekt    
Utbildningsplanen innehåller minst två ”design-
build-test”-projekt och/eller ”major design pro-
ject” enligt ABET, dvs. projekt där studenter 
planerar, utvecklar, implementerar och testar 
användning av en produkt eller ett system, ett 
enkelt och ett avancerat. 
 

Det finns en kurs av DBT-karaktär i bas-
blocket och ett stort inslag av DBT-
liknande kurser i inriktningarna och bland 
de valfria kurserna.  

4 Ytterligare inslag DBT-kurser planeras i 
basblocket. M-programmet är LTH:s 
otvivelaktigt största program och det krävs 
stora resurser för att genomföra detta i bas-
blocket. UNM undersöker möjligheterna att 
införa en ny introduktionskurs av DBT-
karaktär. 
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6 Stödjande lärandemiljöer    
Lärandemiljöer som möjliggör och främjar verk-
lighetsnära lärande inom produkt- och systemut-
veckling, ämneskunskaper och social kompe-
tens. 
 

Det finns ca en dator per 10 studenter i 
huset. Datorsalarna är  inte ändamålsenli-
ga och miljön avseende klimat och buller 
är föremål för kritik. Det är brist på läs-
platser och grupprum. Det finns en tekno-
logverkstad i källaren, och institutions- 
eller forskningslaboratorier som används 
i undervisningen. M-huset har en levande 
foajé och teknologcafé, men det är trångt 
även i dessa utrymmen. 

2 UNM råder inte över ekonomin kopplad till 
undervisningslokalerna och deras utrust-
ningsnivå. 
 
I en vidare tolkning av lärandemiljöer är  
studentmiljön i Lund unik, med stora möj-
ligheter för studenten att delta i aktiviteter 
kopplade till Lunds universitetet, pågående 
forskningsverksamhet och nationsverksam-
het.  

7 Integrerat lärande    
Kurser baserade på aktiviteter där lärande av 
ämneskunskaper är integrerat med lärande av 
personliga, professionella färdigheter samt fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

Det finns många inslag av integrerat lä-
rande under i årskurs 3 och 4 mindre un-
der de två första åren, se fråga 36-38. 
UNM har initierat kurssamarbeten även i 
basblocket. 

3 UNM arbetar med att införa fler inslag av 
integrerat lärande tidigt i utbildningen. Detta 
är resurskrävande och blir därför även en 
ekonomisk fråga. 

8 Aktivt lärande    
Undervisning och lärande som bygger på ett ak-
tivt och erfarenhetsbaserat arbetssätt. 
 

I samtliga kurser kompletteras före-
läsningar med övningsuppgifter och/eller 
laborationer av olika slag. Ett integrerat 
lärande innebär också ett aktivt lärande, 
vilket det finns många inslag av särskilt i 
senare årskurser (se fråga 36-38). 

4 LTH verkar aktivt för att stimulera aktivt 
lärande via pedagogisk kursverksamhet. 

9 Utveckling av lärarnas kompetens    
Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
när det gäller personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt kunskaper och fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 

Inom M-programmet finns en stor andel 
forskande lärare, där merparten av dessa 
deltar i forskningsprojekt med industri-
partners. Detta borgar för en kontinuerlig 
kompetensutveckling och ett industriper-
spektiv. Förekommande tjänstekategorier 
som vitaliserar utvecklingen är industri-

4 I teknologenkäten ger studenterna högsta 
betyg för lärarnas ämneskompetens på M-
programmet.  
 
Utvecklingstrenden är att resurserna till hög-
skolan urholkas, vilket leder till att utrym-
met för egen forskning och kompetensut-
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doktorander och adjungerade professorer. 
Vid anställning som professor eller lektor 
skall vetenskaplig och pedagogisk skick-
lighet värderas lika och brister vetenskap-
liga meriter kan kompenseras med när-
ingslivserfarenhet. 

veckling blir mer begränsat. Detta riskerar 
att undergräva förutsättningarna för att mor-
gondagens utbildning bedrivs med ämnes-
kompetenta lärare. 

10 Utveckling av lärarnas kompetens 
inom lärande och undervisning 

   

Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
både när det gäller att skapa integrerat lärande, 
byggt på aktiva erfarenhetsbaserade arbetsfor-
mer, och när det gäller examination av studen-
ternas lärande. 
 

På Lunds universitet finns UCLU för att 
stödja lärarnas pedagogiska arbete och 
utveckling och på LTH bedrivs projektet 
Genombrottet i syfte att höja den peda-
gogiska kompetensen på LTH. Utbild-
ningsnämnden har inrättat pedagogiska 
resurspersoner, arrangerar lärarmöten 
med pedagogiska teman och SRM delar 
ut pris till årets lärare. 

4 Genombrottet är ett ungt projekt på LTH, 
där resultaten ännu inte finns implementera-
de i organisationen fullt ut. En positiv ut-
veckling förväntas i framtiden. 
 
Av det totala antalet lärare på LTH som har 
tilldelats ETP (Excellent Teaching Practice) 
är ca 40% aktiva på M-programmet. 
 
 

11 Examination av färdigheter    
Examination av studenternas lärande, såväl av 
personliga, professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling som av ämneskunskaper. 
 

Under programomläggningen har UNM 
särskilt arbetat med att få ett varierat ut-
bud av examinationsformer tidigt i ut-
bildningen. I slutet av utbildningen före-
kommer av naturliga skäl en större varia-
tion i examinationsform pga. större varia-
tioner i pedagogiska metoder och kurs-
moment. 

4 UNM bedriver löpande översyn av utbudet 
av examinationsformer. 

12 Utvärdering av program    
Ett system för utvärdering mot valda principer 
enligt alt 1 eller 2. Systemet ska ge återkoppling 
till studenter, lärare och andra intressenter i syfte 
att skapa ständiga förbättringar. 

Det LTH-gemensamma rapporterande 
kursutvärderingssystemet CEQ ger åter-
koppling till alla intressenter. Operativa 
mittläsperiodsmöten med studenter lärare 

3 UNM skall på ett bättre sätt dokumentera 
olika utvärderingsaktiviteter. UNM skall i 
större utsträckning använda skriftliga enkä-
ter i sin utvärdering i syfte att förbättra do-



Lunds Tekniska Högskola 

 364

 och utbildningsledare genomförs. Studie-
vägledningen intervjuar alla nyintagna 
första året.  
Kontinuerlig presentation av programkur-
ser på nämndsmöten. 
Årligt återkommande nationell M-
konferens för programledningen. Natio-
nella M-teknologmöten s.k. SMART-
möten, 2 gånger per år. 

kumentationen. 
UNM kommer utvärdera både det nya bas-
blocket de nya inriktningarna då tillräckligt 
underlag finns. 
UMN planerar även att distribuera en enkät 
till nyutexaminerade. 

 
 
Åtgärdsanalys: 
 
Dokumenteringen av sammanhanget i civilingenjörsutbildningen ska initieras och presenteras i mål- och informationsdokument. Arbetet påbörjas 
efter avslutad självvärdering.   
 
Arbetsformerna och metoder för den ständiga förbättringsprocessen som pågår ska dokumenteras på ett bättre sätt som kan användas för utvärde-
ring av de insatser som genomförs. 
 
Nya pedagogiska metoder och inslag av moment som ökar studentens förmåga att reflektera och sätta samman sina kunskaper i ett ingenjörsmäs-
sigt sammanhang ska utredas som en del i den ständiga förbättringsprocess som pågår. 
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Samlad självvärdering 
 
Lärosäte: 
Lunds tekniska högskola 

Program: 
Industriell Ekonomi (I) 

Bedömare: 
Carin Andersson, Sven Axsäter, Dalia Benyamin, Marlene Berglund, 
Ingela Elofsson, Eva Eriksson, Jan Gustavsson, Jan Holst, Jan Eric 
Larsson, Johan Lindgren, Erik Karlman, Andreas Norrman, Fredrik 
Rassner 

Datum: 
050228 

 
Bedömningsnivåer: 
0. Ingen påbörjad programplan eller pilotimplementering. 
1. Påbörjad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
2. Väl utvecklad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
3. Komplett och antagen programplan; implementering av planen på kurs- och programnivåer är på väg. 
4. Komplett och antagen programplan; omfattande implementering på kurs- och programnivå och med ständig förbättring införd. 
 
Principer 
 

Belägg för uppfyllnad Nivå Kommentarer och åtgärder 

1 Sammanhanget för civilingenjörs-
utbildningen 

   

Alt 1: Antagning av principen att livscykeln för 
produkter och system utgör sammanhanget för 
en civilingenjörsutbildning. 
 
Produkter och system skall tolkas i vid mening och kan, 
beroende på utbildningsprogram vara hårdvara, mjukvara, 
tjänster m m och kombinationer av dessa. Livscykel defi-
nieras som hela cykeln från idé/koncept till utveckling, 
produktion, drift, underhåll och skrotning/återvinning. 
 
Alt 2: Om det beskrivna sammanhanget enligt 
alternativ 1, med den vida definitionen, inte är 

 Alt. 2: Sammanhanget för I-programmet 
är att kombinera en livscykelsyn på pro-
dukter och system med ett ekonomiskt 
och kommersiellt fokus som innefattar 
affärer och samarbete med olika aktörer i 
förädlingskedjan. Livscykeln startar där-
för med ett kundbehov och innefattar 
även utvecklingskoncept, försörjning, 
produktion, distribution, försäljning, drift, 
underhåll etc. I-ingenjören kännetecknas 
av generalistkompetens (både teknik och 

3 Programmet arbetar efter beskriven princip 
men måldokumentet dokumenterar inte den-
na explicit. UNI bör arbeta med att förtydli-
ga sammanhanget för programmet i ett mål-
dokument eller informationsmaterial som 
kan ingå i eller vara komplement till gällan-
de utbildningsplan. 
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tillämpbart vill vi att ni här definierar samman-
hanget för programmet. I fortsättningen står då 
begreppen produkt- och systemutveckling för 
detta sammanhang. 

ekonomi) samt förmåga att initiera och 
leda industriella projekt med syfte att ut-
forma produkter, processer och arbetsmil-
jö med hänsyn till människors förutsätt-
ningar och behov samt till samhällets mål 
avseende sociala förhållanden, resurshus-
hållning, miljö och ekonomi. 

2 Målbeskrivning    
Specifika och detaljerade lärandemål för ämnes-
kunskaper, personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt för kunskaper och 
färdigheter i produkt- och systemutveckling. 
Dessa kunskaper och färdigheter överensstäm-
mer med programmets övergripande mål och har 
validerats av programmets intressenter. 
 

I kursplanen finns målbeskrivningar för 
varje enskild kurs, i vissa fall är dessa 
dessutom uppdelade i kunskaps- respek-
tive färdighetsmål. Det finns dock inget 
officiellt dokument som länkar målen för 
en specifik kurs till något av program-
mets lärandemål. En operativ koppling 
sker då UNI väljer och kombinerar kurser 
i inriktningar med utgångspunkt från pro-
grammets mål och med kännedom om de 
dokumenterade målen för varje enskild 
kurs. Utbildningsplanen är föremål för en 
årlig översyn av utbildningsnämnden. 

3 Dokumentering av tydliga kopplingar mel-
lan programmets lärandemål och enskilda 
kursmål bör utföras av utbildningsnämnden. 
Detta gäller även mål rörande personliga och 
professionella kunskaper och färdigheter. 

3 Integrerade utbildningsplaner    
En utbildningsplan som består av ömsesidigt 
stödjande ämneskurser och som har en tydlig 
plan för att i dessa kurser integrera mål för per-
sonliga och professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling. 
 

I varje teknikinriktning finns en större 
projektkurs av ämnesintegrerande karak-
tär som genom sitt upplägg arbetar med 
personliga och professionella kunskaper. 
I ekonomiinriktningarna  finns ett antal 
kurser baserade på case-metodik i samar-
bete med företag där de personliga och 
professionella kunskaperna tränas under 
ingenjörsmässiga förhållande. Dessa kur-
ser har tillkommit via kommunikation 

3 För att upprätthålla kontinuitet i programut-
vecklingsarbetet bör planen för integration 
av ämneskunskaper samt personliga och 
professionella kunskaper dokumenteras. 
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mellan UNI och aktuella institutioner, 
men det finns ingen dokumenterad plan 
för på vilket sätt integreringen av ämnes-
kunskaper samt personliga och professio-
nella kunskaper skall ske. 

4 Introduktion till ingenjörsarbete    
En introduktion som syftar till att ge studenterna 
en uppfattning om ingenjörens yrkesroll inom 
produkt- och systemutveckling, och som intro-
ducerar centrala personliga och professionella 
färdigheter. 
 

Under ett introduktionsinternat inbjuds 
representanter från näringslivet för att 
belysa ingenjörens yrkesroll. Studenterna 
arrangerar företagskvällar och egen ar-
betsmarknadsdag i syfte att ytterligare 
den kommande yrkesrollen. En kurs som 
introducerar personliga och professionel-
la kunskaper och färdigheter finns för 
närvarande inte. Det finns dock ämnesin-
troduktionskurser i både teknik och eko-
nomi. 

4 För att introducera personliga och professio-
nella kunskaper och färdigheter har kurser 
som ”Teknik och samhälle” samt ”Ingen-
jörsprocessen” utarbetats och genomförts. 
Båda dessa kurser har dock plockats bort ur 
kursplanen efter feedback från studenterna 
att innehållet var för allmängiltigt och att 
momentet kom för tidigt i utbildningen. Den 
explicita skrivning som finns i VHS anvis-
ningsdokument har programledningen valt 
att inte arbeta efter.  Man har istället medve-
tet valt en modell med introduktionskurser i 
de tre ben på vilket programmet vilar, näm-
ligen matematik, teknik och ekonomi. 

5 Design-build-test-projekt    
Utbildningsplanen innehåller minst två ”design-
build-test”-projekt och/eller ”major design pro-
ject” enligt ABET, dvs. projekt där studenter 
planerar, utvecklar, implementerar och testar 
användning av en produkt eller ett system, ett 
enkelt och ett avancerat. 
 

Om man förutsätter att beskrivningen en-
ligt Alt.2 i princip 1 gäller så finns det 
minst en större projektkurs av DBT-
karaktär i varje teknikinriktning. På eko-
nomisidan är det främst företagen som 
utgör I-studentens laborationsfacititet, 
och det finns ett antal ekonomikurser i 
slutet av utbildningen där man arbetar 
med verkliga case i nära samarbete med 
företag. Det finns även kurser där man 
arbetar med projekt på ekonomisidan 

4 Utbildningsnämnden bör arbeta för att inrät-
ta fria projektkurser och en större projekt-
kurs med tydlig integration av teknik och 
ekonomi. 
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6 Stödjande lärandemiljöer    
Lärandemiljöer som möjliggör och främjar verk-
lighetsnära lärande inom produkt- och systemut-
veckling, ämneskunskaper och social kompe-
tens. 
 

Det finns ca en dator per 10 studenter i 
huset. Datorsalarna är  inte ändamålsenli-
ga och miljön avseende klimat och buller 
är föremål för kritik. Det är brist på läs-
platser och grupprum.  
Behovet av laborationslokaler och under-
visningssalar är tillgodosett, både därför 
att institutions- eller forsknings-
laboratorier används i undervisningen 
och att företagen fungerar som labora-
tionsfacilitet. M-huset har en levande foa-
jé och teknologcafé, men det är trångt 
även i dessa utrymmen. 

2 UNI råder inte över ekonomin kopplad till 
undervisningslokalerna och deras utrust-
ningsnivå. 
 
I en vidare tolkning av lärandemiljöer är  
studentmiljön i Lund unik, med stora möj-
ligheter för studenten att delta i aktiviteter 
kopplade till Lunds universitetet, pågående 
forskningsverksamhet och nationsverksam-
het.  
 
 

7 Integrerat lärande    
Kurser baserade på aktiviteter där lärande av 
ämneskunskaper är integrerat med lärande av 
personliga, professionella färdigheter samt fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 

I många  av kurserna på ekonomisidan 
arbetar studenterna med case. Generellt 
så stimulerar case-metodiken träning i 
både ämneskunskaper som personliga 
och professionella färdigheter. I vissa av 
dessa kurserna är industrirepresentanter 
med och utformar kursmomenten och 
deltar aktivt i undervisningen under kur-
sens gång. Det finns som tidigare nämnts 
en projektkurs per teknikinriktning som 
också integrerar inlärning av ämneskun-
skaper med träning av personliga och 
professionella kunskaper. Samtliga dessa 
kurser förkommer dock under andra hal-
van av utbildningen. 

3 UNI bör arbeta med att både tydliggöra och 
implementera kopplingar mellan teknik- och 
ekonomiinriktningar. Det är även önskvärt 
att öka förekomsten av integrerat lärande i 
årskurs 1 och 2. 

8 Aktivt lärande    
Undervisning och lärande som bygger på ett ak- Genom hela utbildningen används under- 4 Tidigt i utbildningen förekommer mest labo-
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tivt och erfarenhetsbaserat arbetssätt. visningsmoment som aktiverar studenter-
na, allt från räknestuga, inlämningsupp-
gifter och laborationer till kamratgransk-
ning, opposition och case. Studeras samt-
liga kursers examination så ingår det stu-
dentaktiva moment (laboration, datoröv-
ning, inlämnings-uppgift, projekt, prak-
tikfall, etc.) i över 80% av kurserna. 

ration, övningar och inlämningsuppgifter. 
Förekomsten av projekt ökar ju närmare slu-
tet på utbildningen man kommer.  studenter-
na önskar större projekt tidigare i utbild-
ningen. 

9 Utveckling av lärarnas kompetens    
Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
när det gäller personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt kunskaper och fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

Många av lärarna verksamma på I-
programmet forskar aktivt (merparten 
aktiva i forskningsprojekt med industri-
partners). Detta borgar för en kontinuer-
lig kompetensutveckling och ett industri-
perspektiv. Vid anställning som professor 
eller lektor skall vetenskaplig och peda-
gogisk skicklighet värderas lika och bris-
ter vetenskapliga meriter kan kompense-
ras med näringslivserfarenhet. 
Erfarenheten av pratiskt ingenjörsarbete 
är även väl tillgodosett ty flertalet lärare 
har varit verksamma i industrin under 
kortare eller längre perioder. Då över 
90% av examensarbetena på I-
programmet genomförs i samarbete med 
industrin ger det en god insikt i det prak-
tiska ingenjörsarbetet. 

4 I teknologenkäten ger studenterna högsta 
betyg för lärarnas ämneskompetens på I-
programmet.  
 
Utvecklingstrenden är att resurserna till hög-
skolan urholkas, vilket leder till att utrym-
met för egen forskning och kompetensut-
veckling blir mer begränsat. Detta riskerar 
att undergräva förutsättningarna för att mor-
gondagens utbildning bedrivs med ämnes-
kompetenta lärare.  
 
  

10 Utveckling av lärarnas kompetens 
inom lärande och undervisning 

   

Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
både när det gäller att skapa integrerat lärande, 
byggt på aktiva erfarenhetsbaserade arbetsfor-

På LTH drivs projektet Genombrottet, 
som även innefatta Pedagogiska Akade-
min, i syfte att öka lärarnas pedagogiska 

4 Programmet har inte avsatt resurser för pe-
dagogisk utbildning, ty många aktiviteter 
inom detta område bedrivs centralt på LTH 
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mer, och när det gäller examination av studen-
ternas lärande. 
 

kompetens.  På LU finns UCLU vars syf-
te är att stödja den pedagogiska utveck-
lingen vid universitetet. Dessutom finns 
det krav på 10 veckors högskolepedago-
gisk utbildning för att anställas som lek-
tor, något som redan anställda lektorer 
skall genomgå inom en viss tidsperiod. 

och Lunds universitet. 

11 Examination av färdigheter    
Examination av studenternas lärande, såväl av 
personliga, professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling som av ämneskunskaper. 
 

Examination av personliga och profes-
sionella kunskaper sker oftast vid avrap-
portering och redovisning av projekt och 
case. Det är dock vanligt att detta är 
kursmoment som kompletteras med en 
sluttentamen (för examination av ämnes-
kunskaper) som är avgörande för det indivi-
duella slutbetyget på kursen. Detta pga av 
svårigheten att sätta rättvisa individuella be-
tyg, som sammanväger både ämneskunska-
per, produkt- och systemutvecklingskunska-
per samt personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter, på grupparbeten. 

3 Det finns ingen explicit plan för träning i 
och examination av personliga och profes-
sionella kunskaper och färdigheter. 

12 Utvärdering av program    
Ett system för utvärdering mot valda principer 
enligt alt 1 eller 2. Systemet ska ge återkoppling 
till studenter, lärare och andra intressenter i syfte 
att skapa ständiga förbättringar. 
 

På kursnivå utvärderas programmet med 
det LTH-gemensamma rapporterande ut-
värderingssystemet CEQ. Programmet 
genomför operativ utvärdering i form av 
mittläsperiodsmöten. Resultat från tekno-
logbarometern och SCB-enkäten ger mer 
helhetsinformation om programmet. Stu-
dierådet är mycket aktivt på I-program-
met och finns representerat i UNI. 

3 Programmet bedriver ingen organiserad upp-
följning av utexaminerade civilingenjörer, 
mycket beroende på att programmet är så 
ungt och antalet utexaminerade ännu är litet. 
Detta bör ske då underlaget är tillräckligt 
stort. 
Utbildningsnämnden planerar att genomföra 
en årlig utvärdering av programmets inrikt-
ningar, samt arrangera periodiskt återkom-
mande lärarträffar för att utveckla program-
met innehåll och dess integrering. 
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Samlad självvärdering 
 
Lärosäte: Lunds tekniska högskola inom Lunds universitet Program: Väg- och vattenbyggnadsprogrammet (V) 

Bedömare: 
Lärare/personal: Niclas Andersson, Wiveca Axner, Gerhard Barmen, 
Per-Gunnar Burström, Ola Dahlblom, Birgitta Doolk-Nilsson, Christi-
na Glans, Anne Landin, Rolf Larsson, Annika Mårtensson, Lars Oll-
vik, Ebrahim Parhamifar, Magnus Persson, Mats Persson, Kenneth 
Sandin, Conny Svensson, Catarina Warfvinge, Andràs Vàrhelyi 
Studenter: Anna Baggens,  
Marcus Bley, Hamid Forough, Marie Fransson, Kristoffer Hellman, 
Jill Holmberg, Olof Hägerstedt, Julia Ljungqvist, Ida Mattsson, Mikael 
Nilsson, Nilla Olsson, Alexander Szabo, Emma Wetterstrand  
Näringsliv: Elisabet Hammarlund, Anders Larsson 

Datum: 
050102 -- 050316 

 
Bedömningsnivåer: 

0. Ingen påbörjad programplan eller pilotimplementering. 
1. Påbörjad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
2. Väl utvecklad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
3. Komplett och antagen programplan; implementering av planen på kurs- och programnivåer är på väg. 
4. Komplett och antagen programplan; omfattande implementering på kurs- och programnivå och med ständig förbättring införd. 

 
Principer 
 

Belägg för uppfyllnad Nivå Kommentarer och åtgärder 

1 Sammanhanget för civilingenjörs-
utbildningen 

   

Alt 1: Antagning av principen att livscykeln för 
produkter och system utgör sammanhanget för 
en civilingenjörsutbildning. 
 
Produkter och system skall tolkas i vid mening och kan, 

Utbildningsplanens målformulering: 
Det övergripande målet för utbildningen 
är att studenten får ett helhetsperspektiv 
på planering, byggande och förvaltning 
samt på samhällsbyggandets organisation 

4 UNV behöver arbeta vidare med att öka 
medvetenheten hos studenter och lärare om 
helhetsperspektivet. 
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beroende på utbildningsprogram vara hårdvara, mjukvara, 
tjänster m m och kombinationer av dessa. Livscykel defi-
nieras som hela cykeln från idé/koncept till utveckling, 
produktion, drift, underhåll och skrotning/återvinning. 
 

och roll. Sammanhanget för V-
programmet är väl förankrat i måldoku-
ment och genomsyrar utbildningens in-
nehåll och uppläggning. 

2 Målbeskrivning    
Specifika och detaljerade lärandemål för ämnes-
kunskaper, personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt för kunskaper och 
färdigheter i produkt- och systemutveckling. 
Dessa kunskaper och färdigheter överensstäm-
mer med programmets övergripande mål och har 
validerats av programmets intressenter. 
 

Utbildningsplanen och många av kurs-
planerna innehåller kunskaps-, färdig-
hets- och attitydmål ordnade enligt 
Blooms taxonomi. I V02-planen har rela-
tionen mellan mål på kurs- och program-
nivå särskilt beaktats. De examinerades 
kunskaper och färdigheter valideras med 
hjälp av återkommande alumni-enkäter 
och kontakter med näringslivet. 

4 Lärandemålen för de enskilda kurserna be-
höver utvecklas ytterligare och kopplingen 
mellan kursplaner och den övergripande ut-
bildningsplanen behöver stärkas. 

3 Integrerade utbildningsplaner    
En utbildningsplan som består av ömsesidigt 
stödjande ämneskurser och som har en tydlig 
plan för att i dessa kurser integrera mål för per-
sonliga och professionella kunskaper och fär-
digheter samt kunskaper och färdigheter i pro-
dukt- och systemutveckling. 
 

Tydliga kopplingar mellan olika ämnen 
visas genom samverkansprojekt mellan 
ämnen och kurser, exempelvis ”röda trå-
den”-projekt och inslag av ingenjörsfär-
digheter i ett antal kurser. Detta är i hu-
vudsak utvecklat under den obligatoriska 
delen av utbildningen. I det avslutande 
fjärde året finns synteskurser som ska ge 
integration av olika ämnen och utnyttja 
kunskaper som erhållits under hela ut-
bildningen. 

4 Kopplingen mellan ämnena och integratio-
nen av ingenjörsfärdigheter behöver förstär-
kas. 

4 Introduktion till ingenjörsarbete    
En introduktion som syftar till att ge studenterna 
en uppfattning om ingenjörens yrkesroll inom 
produkt- och systemutveckling, och som intro-
ducerar centrala personliga och professionella 
färdigheter. 

Delar av yrkesrollen beskrivs i flera kur-
ser och belyses genom ämnesintegrerade 
och yrkesrelaterade moment. Exempelvis 
genomförs fält- och studiebesök med 
koppling till kurserna samhällsbyggnads-

3 V-ingenjörens yrkesroll är en av utgångs-
punkterna i utbildningsplanen V02. Pro-
grammets övergripande introduktionsverk-
samhet behöver förstärkas med fler yrkes-
rollsinslag. 
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 processen, byggnadsteknik, byggproces-
sen, vatten och miljö och byggnadskon-
struktion under V1 och V2. V-
alumnienkäter visar att 2/3 tycker att de 
fått en god introduktion till sin yrkesroll. 

5 Design-build-test-projekt    
Utbildningsplanen innehåller minst två ”design-
build-test”-projekt och/eller ”major design pro-
ject” enligt ABET, dvs. projekt där studenter 
planerar, utvecklar, implementerar och testar 
användning av en produkt eller ett system, ett 
enkelt och ett avancerat. 
 

Inom den inledande delen av utbildning-
en finns två större projekt, ett husbygg-
nadsprojekt i V1 och ett vägbyggnadspro-
jekt i V3. I båda projekten ingår flera 
ämnen, vilket medverkar till att förmedla 
en helhetsbild. Inom inriktningarna drivs 
mer avancerade projekt där flera ämnen 
medverkar. Flera av synteskurserna i den 
avslutande delen av utbildningen planeras 
innehålla komplexa fördjupningsprojekt. 

4 Vägbyggnadsprojektet i V3 genomfördes för 
första gången ht 2004 och kommer att vida-
reutvecklas till nästa kursomgång. Projekten 
inom inriktningarna och synteskurserna 
genomförs för första gången läsåret 04-05 
respektive 05-06 och ska därefter utvärderas 
och vidareutvecklas. 

6 Stödjande lärandemiljöer    
Lärandemiljöer som möjliggör och främjar verk-
lighetsnära lärande inom produkt- och systemut-
veckling, ämneskunskaper och social kompe-
tens. 
 

UNV arbetar sedan år 2000 mot visionen 
att den inre miljön i LTH:s V-hus skall 
formas så att den inspirerar och stimule-
rar till en personlig och intellektuell ut-
veckling för alla som arbetar och studerar 
där. I den inre miljön inbegrips såväl lo-
kalerna som förekomsten av spännande 
seminarieserier och en god anda och 
stämning mellan studenter, lärare och öv-
riga anställda. 
Traditionella undervisningslokaler, dator-
arbetsplatser, grupprum och läsplatser 
håller god kvalitet. Forskningslaboratori-
erna utnyttjas för undervisning och närhe-
ten till aktiva forskningsmiljöer inspirerar 

4 UNV behöver medverka till att öka utbudet 
av öppna seminarier för lärare och studenter. 
UNV ska fortsätta verka aktivt för att till-
gången på och utformningen av undervis-
ningslokaler ska svara mot utbildningens 
behov. Ansvar och befogenheter rörande 
lokalfrågorna ligger dock hos andra organ 
inom universitetet.  
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till vetenskapliga diskussioner, främst 
under de högre årskursern. Tillgången på 
undervisningslokaler är otillräcklig 
främst när det gäller datorarbetsplatser, 
grupprum och läsplatser. 

7 Integrerat lärande    
Kurser baserade på aktiviteter där lärande av 
ämneskunskaper är integrerat med lärande av 
personliga, professionella färdigheter samt fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

Programmet innehåller ”röda trådar” och 
projekt som håller samman kurser. Det är 
en bärande idé i V02-planen att lärande 
av professionella, personliga ingenjörs-
färdigheter ska integreras med lärande av 
ämneskunskaper. Teori förklaras av såväl 
forskande lärare som externa lärare från 
näringslivet. Undervisningen varvas med 
studiebesök. 

4 Sammanhanget och de röda trådarna behö-
ver beskrivas bättre så att studenterna upp-
fattar detta från början. Studiebesök och 
andra kontakter med omvärlden behöver 
ökas och knytas bättre till kurserna. 

8 Aktivt lärande    
Undervisning och lärande som bygger på ett ak-
tivt och erfarenhetsbaserat arbetssätt. 
 

På programmet används olika pedagogis-
ka former för att skapa förutsättningar för 
ett aktivt lärande. Studenterna får aktivt 
leta information, mäta själva och värdera 
det som de kommer fram till t ex i pro-
jektkurser och PBL-fall. 

3 Studenter och lärare behöver ytterligare 
medvetandegöras om hur olika former av 
aktivt lärande bäst tas tillvara. Infrastruktu-
ren för studenterna behöver förbättras så att 
det finns litteratur tillgänglig på bibliotek 
och tillräckligt med studieplatser. 

9 Utveckling av lärarnas kompetens    
Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
när det gäller personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt kunskaper och fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

Ansvaret för utvecklingen av lärarnas 
ämnesmässiga kompetens ligger huvud-
sakligen på institutionsnivå. UNV bidrar 
genom att arrangera seminarier för pro-
grammets lärare kring ämnesinnehållet i 
kurserna. LU och LTH har övergripande 
planer för den professionella kompetens-
utveckling, särskilt vid nyanställningar. 
UNV beaktar lärarnas kompetens vid ut-

3 Policyn, att lärarnas ämnesmässiga kompe-
tensutveckling är en fråga för institutionen, 
ligger kvar. Institutionernas planer för ut-
veckling av lärarnas personliga, ämnesmäs-
siga och professionella kompetens behöver 
tydliggöras. 
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läggande av undervisningsuppdrag och 
drar då nytta av den kompetensutveckling 
som sker genom LTHs mycket omfattan-
de forsknings- och uppdragsverksamhet. 

10 Utveckling av lärarnas kompetens 
inom lärande och undervisning 

   

Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
både när det gäller att skapa integrerat lärande, 
byggt på aktiva erfarenhetsbaserade arbetsfor-
mer, och när det gäller examination av studen-
ternas lärande. 
 

UNV har tagit fram en pedagogisk hand-
lingsplan och har tillsatt en arbetsgrupp 
med speciellt ansvar för pedagogik och 
lärarutveckling. Arbetsgruppen anordnar 
workshops kopplade till V-programmets 
pedagogik. 

4 Arbetsformerna för pedagogisk utveckling 
är väl etablerade, men spridningen bland 
lärarna kan behöva nå en större omfattning. 

11 Examination av färdigheter    
Examination av studenternas lärande, såväl av 
personliga, professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling som av ämneskunskaper. 
 

Examinationsmetoderna i V02-planen är 
varierande och samspelar med kursernas 
lärandemål och läraktiviteter. UNV och 
kursansvariga arbetar systematiskt med 
att utveckla mål och examination utifrån 
Blooms taxonomi och med en tydlig be-
skrivning av kunskaper, färdigheter och 
attityder. 

3 Det finns en antagen programplan för detta 
arbete och implementering med ständig för-
bättring är genomförd i de lägre årskurserna. 
Implementering i de högre årskurserna på-
går. 

12 Utvärdering av program    
Ett system för utvärdering mot valda principer 
enligt alt 1 eller 2. Systemet ska ge återkoppling 
till studenter, lärare och andra intressenter i syfte 
att skapa ständiga förbättringar. 
 

Sedan 1996 görs en systematisk uppfölj-
ning och utvärdering av programmet en-
ligt en kvalitetsuppföljningsplan som 
bland annat omfattar kursutvärderingar 
av studenterna, möten med lärarreflektio-
ner, uppföljningssamtal med studenter, 
analyser av examinationsresultat och V-
alumnienkäter. Kursplaner och utbild-
ningsplaner revideras utifrån resultatet av 
uppföljningen och utvärderingen varje år. 

4 Nyligen har en revidering utförts av kvali-
tetsuppföljningsplanen för att med hänsyn 
till de knappa resurser som står till buds pri-
oritera de utvärderingsinsatser som är mest 
intressanta. UNV ska fortsätta att arbeta en-
ligt kvalitetsuppföljningsplanen och succes-
sivt förbättra utbildningen. 
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Åtgärdsanalys: 

• UNV ska arbeta vidare med att öka medvetenheten hos studenter och lärare om helhetsperspektivet. Sammanhanget och de röda trådarna 
behöver beskrivas bättre så att studenterna uppfattar detta från början. Studiebesök och andra kontakter med omvärlden behöver ökas och 
knytas bättre till kurserna. 

• Lärandemålen för de enskilda kurserna ska utvecklas ytterligare och kopplingen mellan kursplaner och den övergripande utbildningspla-
nen stärkas. Kopplingen mellan ämnena och integrationen av ingenjörsfärdigheter ska vidareutveckas. 

• Institutionernas planer för utveckling av lärarnas personliga, ämnesmässiga och professionella kompetens ska tydliggöras.  
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Samlad självvärdering 
 
Lärosäte: Lunds Tekniska Högskola Program: Civilingenjörsutbildningen i lantmäteri, Lunds tekniska 

högskola (L) 
Bedömare: Boo Lilje, Klas-Ernald Borges, Eva Rosengren, Wive-
ca Axner, Ulf Jensen, Anna Axelsson, Lars-Christer Böiers, Jakob 
Nordahl, Helena Everhed, Anne Landin 

Datum: 2005-03-02 – 2005-03-16 

 
Bedömningsnivåer: 

0. Ingen påbörjad programplan eller pilotimplementering. 
1. Påbörjad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
2. Väl utvecklad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
3. Komplett och antagen programplan; implementering av planen på kurs- och programnivåer är på väg. 
4. Komplett och antagen programplan; omfattande implementering på kurs- och programnivå och med ständig förbättring införd. 

 
Principer 
 

Belägg för uppfyllnad Nivå Kommentarer och åtgärder 

1 Sammanhanget för civilingenjörs-
utbildningen 

   

Alt 1: Antagning av principen att livscykeln för 
produkter och system utgör sammanhanget för 
en civilingenjörsutbildning. 
 
Produkter och system skall tolkas i vid mening och kan, 
beroende på utbildningsprogram vara hårdvara, mjukvara, 
tjänster m m och kombinationer av dessa. Livscykel defi-
nieras som hela cykeln från idé/koncept till utveckling, 
produktion, drift, underhåll och skrotning/återvinning. 
 
Alt 2: Om det beskrivna sammanhanget enligt 
alternativ 1, med den vida definitionen, inte är 
tillämpbart vill vi att ni här definierar samman-
hanget för programmet. I fortsättningen står då 

Alternativ 2 gäller.  
Fastigheten (mark och byggnader) som 
förädlas utgör programmets samman-
hang. 
Sammanhanget återfinns mer utförligt 
som särskilda mål i programmets utbild-
ningsplan kap 1.2.1, som är antagna av 
styrelsen för LTH. 
 

4 En enkät skall genomföras inom tre år för att 
se om målen uppnås med den nya utbild-
ningsplanen. 
 
Måldokumentet i utbildningsplanen utveck-
las och genomarbetas successivt i samarbete 
med avnämarna. 
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begreppen produkt- och systemutveckling för 
detta sammanhang. 

2 Målbeskrivning    
Specifika och detaljerade lärandemål för ämnes-
kunskaper, personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt för kunskaper och 
färdigheter i produkt- och systemutveckling. 
Dessa kunskaper och färdigheter överensstäm-
mer med programmets övergripande mål och har 
validerats av programmets intressenter. 
 

Relevanta och specifierade lärandemål 
finns i programmets utbildningsplan.   
De examinerades kunskaper och färdig-
heter valideras med hjälp av återkom-
mande kontakter med näringslivet. 

3 Målen för de enskilda kurserna utvecklas 
ytterligare och kopplingen mellan kurspla-
ner och den övergripande utbildningsplanen 
behöver stärkas. 
 

3 Integrerade utbildningsplaner    
En utbildningsplan som består av ömsesidigt 
stödjande ämneskurser och som har en tydlig 
plan för att i dessa kurser integrera mål för per-
sonliga och professionella kunskaper och fär-
digheter samt kunskaper och färdigheter i pro-
dukt- och systemutveckling. 
 

Det finns en tydlig struktur för temater-
minernas följd. Utvärderingar och revide-
ringar av kurser har utförts. 
Inom varje tematermin samverkar flera 
ämnen för att integrera kunskaps- och 
färdighetsmålen. Det finns vissa svårig-
heter med integreringen av matematik 
och statistik. 

3 En genomgång av tematerminerna pågår m 
h t överlappning, luckor, ordningsföljd i ut-
bildningen och andra synkroniserade åtgär-
der. 

4 Introduktion till ingenjörsarbete    
En introduktion som syftar till att ge studenterna 
en uppfattning om ingenjörens yrkesroll inom 
produkt- och systemutveckling, och som intro-
ducerar centrala personliga och professionella 
färdigheter. 
 

Under studenternas introduktion arrange-
ras lunchmöten med potentiella arbetsgi-
vare. 
Projekten under utbildningen har en stark 
verklighetsförankring och ett flertal gäst-
föreläsare från näringslivet anlitas. 
Studiebesök anordnas samt 2½ veckors 
fältövningar. 

4 Delar av informationen om den framtida yr-
kesrollen bör förläggas tidigare i utbildning-
en. 
Eftersom endast en mindre del av studenter-
na är medvetna om de framtida yrkesroller-
na är det viktigt att introduktionen till ingen-
jörsarbetet sker tidigt och tydligt. 

5 Design-build-test-projekt    
Utbildningsplanen innehåller minst två ”design-
build-test”-projekt och/eller ”major design pro-

Projektarbeten inleds den första temater-
minen. Svårighetsgraden och komplexite-

4 Förändring och utveckling av projekten på-
går kontinuerligt. 
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ject” enligt ABET, dvs. projekt där studenter 
planerar, utvecklar, implementerar och testar 
användning av en produkt eller ett system, ett 
enkelt och ett avancerat. 
 

ten ökar efterhand.  
Alla fem tematerminerna har projekt med 
tydlig uppbyggnad av DBT. Detta ger 
projekten en hög grad av realism. 

6 Stödjande lärandemiljöer    
Lärandemiljöer som möjliggör och främjar verk-
lighetsnära lärande inom produkt- och systemut-
veckling, ämneskunskaper och social kompe-
tens. 
 

Lund är en stad som domineras av Uni-
versitetet. Miljön är positiv. LTH är en 
fakultet inom Lunds Universitet. Detta 
ger studenterna både studiemässiga och 
sociala favörer.  
L-studenterna har ett ”eget hus” och är 
ganska nöjda med sin lärandemiljö. I V-
huset som ligger intill finns tillgång till 
grupprum. Intaget på programmet har 
ökat vilket lett till en brist på datorer och 
grupprum. L-studenterna har tillgång till 
professionella programvaror. 

3 Tillgången till referenslitteratur behöver 
förbättras. 
Möjligheterna till projektarbete i grupprum 
behöver utökas. 
Den L-specifika programvaran är dyr och 
finns endast på vissa datorer vars tillgäng-
lighet för L-studenter behöver underlättas. 

7 Integrerat lärande    
Kurser baserade på aktiviteter där lärande av 
ämneskunskaper är integrerat med lärande av 
personliga, professionella färdigheter samt fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

I det nya utbildningssystemet skall ut-
bildningen gå från den traditionella ut-
bildningen att ge ämneskunskaper (att 
veta hur) till problemlösande kunskaper 
(att veta varför) i lantmäteriämnen. Te-
materminerna ger fördjupade ämneskun-
skaper som konkretiseras i verklighetsnä-
ra projektarbete. Den obligatoriska ut-
bildningen har förlängts till sex terminer 
för att öka det integrerade lärandet. 

4 Samarbetet mellan ämnena är en process 
som behöver utvärderas och förbättras kon-
tinuerligt. 

8 Aktivt lärande    
Undervisning och lärande som bygger på ett ak-
tivt och erfarenhetsbaserat arbetssätt. 

Projektarbetena bygger på ett erfaren-
hetsbaserat arbetssätt och där används 

4 Det är viktigt att  säkra kopplingen till stu-
denternas förkunskaper. 
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 exempelvis professionella programvaror. 
L-programmet omfattar ett kunskapsom-
råde som lämpar sig särskilt väl för pro-
jektbaserad pedagogik. 

9 Utveckling av lärarnas kompetens    
Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
när det gäller personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt kunskaper och fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

Miljön i Lund med ett stort Universitet 
ger stora möjligheter till kompetensut-
veckling inom fackområdet. Så är även 
fallet inom LTH med dess forskningsö-
verbyggnad. Antalet undervisningstim-
mar är begränsat för att ge lärarna ut-
rymme till ämnesmässig och pedagogisk 
utveckling.  

3 Policyn, att lärarnas ämnesmässiga kompe-
tensutveckling är en fråga för institutionen, 
ligger kvar. 
En dialog angående lärarnas kompetens i 
samband med budgetarbetet. 

10 Utveckling av lärarnas kompetens 
inom lärande och undervisning 

   

Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
både när det gäller att skapa integrerat lärande, 
byggt på aktiva erfarenhetsbaserade arbetsfor-
mer, och när det gäller examination av studen-
ternas lärande. 
 

L-programmet  är ett litet program och 
det är en fördel att UNV har tagit fram en 
pedagogisk handlingsplan och har tillsatt 
en arbetsgrupp med speciellt ansvar för 
pedagogik och lärarutveckling där L-
lärare medverkar. Arbetsgruppen anord-
nar workshops kopplade till V-
programmets pedagogik.  
 
Tematerminsansvariga träffas kontinuer-
ligt för att samordna ämnesmässiga, pe-
dagogiska och examinationsfrågor. L-
lärarna utnyttjar också kurser som ges av 
Genombrottet. Pedagogisk metodutveck-
ling skedde under ledning av pedagogisk 
konsult i samband med att tematermin 1 
utvecklades 

3 Institutionerna har det primära ansvaret för 
den pedagogiska utvecklingen av lärarna. 
Programmet skall intressera sig för de peda-
gogiska frågorna och kan: 
Ta fram ett pedagogiskt handlingsprogram. 
Inrätta pedagogisk arbetsgrupp. 
Motivera alla lärare att delta i kurser och 
workshops för att utveckla sin lärandeför-
måga. 
Uppmuntra och motivera lärarna att utnyttja 
genombrottet. 
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11 Examination av färdigheter    
Examination av studenternas lärande, såväl av 
personliga, professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling som av ämneskunskaper. 
 

Under tematerminerna examineras såväl 
inlärningsförmågan som förståelseförmå-
gan. Examineringen sker mot angivna 
kursmål som kan delas in i kunskapsmål, 
förståelsemål och attitydmål. De teoretis-
ka kunskaperna kontrolleras med tenta-
men medan färdighetsmå kontrolleras 
genom projektarbete. 

4 Kursmålen behöver utvecklas ytterligare. 
Engagera lärarna att utveckla relevanta ex-
amineringsformer. 
Projektredovisningarna bör utökas med en 
högre grad av återkoppling och diskussion. 

12 Utvärdering av program    
Ett system för utvärdering mot valda principer 
enligt alt 1 eller 2. Systemet ska ge återkoppling 
till studenter, lärare och andra intressenter i syfte 
att skapa ständiga förbättringar. 
 

En omvärldsanalys ligger till grund för 
den nya utbildningsplanen. 
Systematisk uppföljning och utvärdering 
sker av programmet. 
Programledningen träffar regelbundet 
studenterna och lärarna.  
Synpunkter inhämtas årligen från när-
ingslivsrepresentanter. 
Näringslivet är representerat i utbild-
ningsnämnd. 

3 Utbildningsplanen uppdateras årligen. 
Kursplanerna fastställs årligen. 
CEQ passar dåligt för tematerminerna med 
många olika lärare. Det finns trots det en 
önskan från programmet att CEQ används 
för hela programmet vilket överensstämmer 
med det ursprungliga syftet. CEQ bör då 
kompletteras med kursspecifika frågor för 
att få bättre kursutveckling.  
Operativ utvärdering ska användas i ökad 
omfattning. 
En L-alumnienkät pågår. 
En plan för programmets kvalitetsutveckling 
kommer att utarbetas. 

 
Åtgärdsanalys: 
En enkät skall genomföras inom tre år för att se om målen uppnås med den nya utbildningsplanen. 
Måldokumentet i utbildningsplanen utvecklas och genomarbetas successivt i samarbete med avnämarna. 
Målen för de enskilda kurserna utvecklas ytterligare och kopplingen mellan kursplaner och den övergripande utbildningsplanen behöver stärkas. 
Samarbetet mellan ämnena är en process som behöver utvärderas och förbättras. 
Kursmålen behöver utvecklas ytterligare. 
En plan för programmets kvalitetsutveckling kommer att utarbetas. 
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Samlad självvärdering 
 
Lärosäte: Lunds tekniska högskola Program: Riskhanteringsprogrammet (Rh) 

Bedömare: Berit Andersson1, Maria Broman2, Lars-Olof Carls-
son1, Håkan Frantzich1, Anders Gudmundsson1, Karl Hedvall2, 
Lina Holgersson2, Karin Johansson2, Robert Jönsson1 och Johan 
Lundin1. 1 =  lärare / programrepresentant, 2 = student  

Datum:  2005-03-15 

 
Bedömningsnivåer: 

0. Ingen påbörjad programplan eller pilotimplementering. 
1. Påbörjad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
2. Väl utvecklad programplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå. 
3. Komplett och antagen programplan; implementering av planen på kurs- och programnivåer är på väg. 
4. Komplett och antagen programplan; omfattande implementering på kurs- och programnivå och med ständig förbättring införd. 

 
Begreppet ’programplan’ är de allmänt tillgängliga dokument som är relevanta för respektive princip, exempelvis protokoll från riskhanterings-
programmets utbildningsnämnd (UNRh) och övriga publicerade dokument. Utbildningsplanen utgör t ex programplanen för principerna 1-2.  
Principer 
 

Belägg för uppfyllnad Nivå Kommentarer och åtgärder 

1 Sammanhanget för civilingenjörs-
utbildningen 

   

Sammanhanget för utbildningen är att hantera 
risker och kriser i syfte att förhindra och begrän-
sa, skador på människa, miljö eller egendom, 
utifrån behovet på olika nivåer i samhället. 

Alternativ 2 gäller. Sammanhanget åter-
finns mer utförligt som särskilda mål i 
programmets utbildningsplan, som är an-
tagna av styrelsen för LTH. 

4 Ett kontinuerligt informationsarbete sker för 
att lärare som undervisar i breddningskurser 
skall anamma sammanhanget för civilingen-
jörsprogrammet. 

2 Målbeskrivning    
Specifika och detaljerade lärandemål för ämnes-
kunskaper, personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt för kunskaper och 
färdigheter i produkt- och systemutveckling. 
Dessa kunskaper och färdigheter överensstäm-

Relevanta och specificerade lärandemål 
finns i programmets utbildningsplan. Må-
len är förankrade hos programmets in-
tressenter. Lärandemål och kursmål togs 
fram tillsammans med intressenterna un-

3 UNRh föreslås göra en översyn av målens 
relevans som ett led i det ständigt pågående 
förbättringsarbetet. 
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mer med programmets övergripande mål och har 
validerats av programmets intressenter. 

der en workshop där innehåll och kun-
skapsnivå prioriterades. 

3 Integrerade utbildningsplaner    
En utbildningsplan som består av ömsesidigt 
stödjande ämneskurser och som har en tydlig 
plan för att i dessa kurser integrera mål för per-
sonliga och professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling. 
 

I utbildningsplanen anges kurser som är 
ömsesidigt stödjande. Målen i de enskilda 
kursplanerna är ämnesspecifikt formule-
rade, förutom för examensarbetet och nå-
gon enstaka kurs. I övriga kurser är läran-
demålen tillgodosedda i undervisningen 
men dessa anges inte uttryckligen i kurs-
målen. UNRh granskar årligen kursmål 
och innehåll i kursplanerna. 

3 Kursmålen i kursplanerna bör utökas för att 
tydligare och formellt sett anknyta till pro-
grammets mål. Vid utveckling av kurserna 
deltog lärare från andra obligatoriska kurser 
samt programledningen, för att kurserna 
skulle bli ömsesidigt stödjande. Krav ställs i 
utbildningsplanen på att studenternas valfria 
kurser skall ha ett tydligt samband för att 
kunna sammanfattas under en namngiven 
fördjupningsinriktning. 

4 Introduktion till ingenjörsarbete    
En introduktion som syftar till att ge studenterna 
en uppfattning om ingenjörens yrkesroll inom 
produkt- och systemutveckling, och som intro-
ducerar centrala personliga och professionella 
färdigheter. 
 

Inledande kurs i programmet introducerar 
riskanalysbegreppen och riskhanterings-
processen. En viktig del av introduktio-
nen utgörs av teamträningen. Projektupp-
gifter utgår från problemställningar häm-
tade utanför högskolan. Yrkesverksamma 
ingenjörer gästföreläser och studiebesök 
ingår i flera kurser. Kontinuerlig uppfölj-
ning sker. Programmet uppmanar studen-
terna att söka praktik.  

4 Medvetandegraden avseende ingenjörsarbete 
anses tack vare de tidigare studierna, som 
utgör antagningskraven, medföra att ingen 
obligatorisk introduktionskurs är nödvändig. 
Studenter med brandingenjörsbakgrund har 
t ex genomgått en introduktionskurs med 
inriktning även mot riskhantering. Denna 
kurs är valfri för studenter med annan ut-
bildningsbakgrund. 

5 Design-build-test-projekt    
Utbildningsplanen innehåller minst två ”design-
build-test”-projekt och/eller ”major design pro-
ject” enligt ABET, dvs. projekt där studenter 
planerar, utvecklar, implementerar och testar 
användning av en produkt eller ett system, ett 
enkelt och ett avancerat. 

DBT-projekt ingår i flertalet av de obli-
gatoriska kurserna. Examensarbetet har 
ofta karaktären av ett DBT-projekt. 
Valfria kurser som utvecklats i samarbete 
med programmet innehåller vanligen 
också DBT-projekt. 
 

4 Exempel på sådana obligatoriska kurser är 
Riskanalysmetoder, Människa – teknik – 
organisation och hantering av risker samt 
Riskhanteringsprocessen. Motsvarande val-
fria kurser är t ex Olyckshantering och Till-
lämpad säkerhet inom processindustrin. 
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6 Stödjande lärandemiljöer    
Lärandemiljöer som möjliggör och främjar verk-
lighetsnära lärande inom produkt- och systemut-
veckling, ämneskunskaper och social kompe-
tens. 
 

Exempel på ansträngningar som gjorts för 
att skapa stödjande lärandemiljöer: stu-
diebesök i kurser (dvs industrin som 
lärandemiljö), studiecentrum, brandtek-
niks bibliotek med grundläggande veten-
skapslitteratur inom området, brandkorri-
doren, tillgång till tidskrifter och elektro-
niska resurser (t ex Laghandboken) både 
från skolan och hemmet. Datorsalar och 
grupprum finns endast i begränsad och 
otillräcklig omfattning och är inte alltid 
ändamålsenliga. Samarbete sker med fle-
ra andra fakulteter inom LU vilket skapar 
en tvärvetenskaplig lärandemiljö. 

3 LTH måste arbeta med genomförandet av 
visionen: ”en kreativ och lustfylld studie- 
och arbetsmiljö präglad av ömsesidig re-
spekt, frihet och humor”. 
Arbetet med att kontinuerligt framföra för-
slag till förbättringar till husstyrelse och da-
tordriftsgrupp kommer att fortsätta. LTH 
saknar plan för förbättringsåtgärder.  
UNRh ska arbeta aktivt med att uppmuntra 
lärare att utnyttja verklighetsnära lärande-
miljöer t ex en olycksplats eller en stor or-
ganisation. Det bör poängteras att stödjande 
lärandemiljöer inte enbart utgörs av fysiska 
lokaler utan även innefattar sociala aspekter 
och den akademiska miljön. Nivåbedöm-
ningen avser möjligheten att bedriva utbild-
ningsverksamhet. 

7 Integrerat lärande    
Kurser baserade på aktiviteter där lärande av 
ämneskunskaper är integrerat med lärande av 
personliga, professionella färdigheter samt fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

I flera kurser finns aktiviteter och exami-
nation som stödjer integrerat lärande, t ex 
studiebesök, opponering, uppsatsskrivan-
de, datorövningar och grupparbeten. Den 
avslutande obligatoriska kursen Riskhan-
teringsprocessen och examensarbetet syf-
tar speciellt till att integrera tidigare kur-
sers innehåll till en helhet. Undersök-
ningar bekräftar att förekomsten och in-
tegration av viktiga personliga och pro-
fessionella färdigheter fungerar bra.  

4 Undervisnings- och examinationsformerna 
bör ses över så att de harmoniserar med må-
len i kursplanerna när dessa reviderats. 
UNRh samordnar med aktiviteter för princip 
3. Ständig förbättring sker för att öka det 
integrerade lärandet. 

8 Aktivt lärande    
Undervisning och lärande som bygger på ett ak- Utvecklat arbete med uppgifter som ge- 4 En värdering av om problembaserade läran-
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tivt och erfarenhetsbaserat arbetssätt. 
 

nom olika arbetssätt tränar förmågan att 
identifiera problem, söka information, 
analysera, värdera och presentera slutsat-
ser. Varierande pedagogiska former före-
kommer i hög utsträckning för att möta 
studenters olika behov. Flera typer av ut-
värderingar lovordar de aktiva lärande-
formerna. 

deformer och examination skall vidareut-
vecklas bör ske, detta mot bakgrund av till-
gängliga resurser i form av tid hos både lära-
re och studenter. UNRh ansvarar. UNRh ska 
i större utsträckning verka för att operativa 
utvärderingar utvecklas. Flera exempel på 
kontinuerlig kursutveckling finns. 

9 Utveckling av lärarnas kompetens    
Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
när det gäller personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt kunskaper och fär-
digheter i produkt- och systemutveckling. 
 

Lärare på programmet bedriver i stor ut-
sträckning egen forskning. Många bedri-
ver dessutom egen näringsverksamhet. 
Lärare har omfattande kontakter med 
myndigheter både nationellt och interna-
tionellt. Lärare från näringslivet deltar i 
projekt och undervisning. Några lärare 
har genomgått utbildning i UGL. Lärare 
har fortbildat sig i riskhantering genom 
LUCRAMs forskarutbildning. Utbild-
ningsledaren förser lärare i breddnings-
kurser med relevant litteratur, informa-
tion om aktiviteter mm.  
Seminarier anordnas där ett stort antal 
yrkesverksamma deltar tillsammans med 
lärare och studenter. 

3 Möjligheterna för programmet att påverka 
lärarnas fort- och vidareutbildning är starkt 
begränsad till att stödja och uppmuntra.  
Verka för att samtliga lärare genomgå den 
teamträning som studenterna får vid intro-
duktionen. 
 
 

10 Utveckling av lärarnas kompetens 
inom lärande och undervisning 

   

Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompetens 
både när det gäller att skapa integrerat lärande, 
byggt på aktiva erfarenhetsbaserade arbetsfor-
mer, och när det gäller examination av studen-
ternas lärande. 

Många lärare har genomgått olika peda-
gogiska kurser. 
En öppen dialog sker ständigt mellan ut-
bildningsledaren och respektive kurslära-
re om undervisningsformer, examination 

4 Universitetsstyrelsen har beslutat att alla lä-
rare skall ha genomgått minst 10 veckors 
högskolepedagogisk utbildning. 
UNRh bör ha som ambition att vara mer ak-
tiv och anordna seminarier för lärare verk-
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 mm. samma på programmet. 
11 Examination av färdigheter    

Examination av studenternas lärande, såväl av 
personliga, professionella kunskaper och färdig-
heter samt kunskaper och färdigheter i produkt- 
och systemutveckling som av ämneskunskaper. 

Examinationsmetoderna är väl genom-
tänka och varierande och svarar på ett 
lämpligt sätt mot lärandemålen.  

3 Diskussioner om förbättringar pågår som en 
ständig process dels i utbildningsnämnden, 
dels via CEQ utvärderingsmöten och möten 
inför varje kursstart. 

12 Utvärdering av program    
Ett system för utvärdering mot valda principer 
enligt alt 1 eller 2. Systemet ska ge återkoppling 
till studenter, lärare och andra intressenter i syfte 
att skapa ständiga förbättringar. 
 

UNRh granskar årligen kursmål och in-
nehåll i kursplanerna i enlighet med 
LTHs policy för utvärdering av grundut-
bildning. Omfattande undersökningar har 
genomförts och genomförs kontinuerligt, 
men utgår inte från en dokumenterad sys-
tematisk plan. Utvärderingarna har bl a 
lett till förändring av; utbildningsplanen 
(t ex förkunskapskrav för antagning), re-
kommenderade inriktningar, specifika 
kursplaner (mål och förkunskapskrav). 
Stort arbete har lagts på HSVs utvärde-
ring. 

1 I LTHs policy för utvärdering av grundut-
bildning saknas riktlinjer för hur programut-
värdering ska göras systematiskt. UNRh har 
beslutat att utvärdera programmets ämnesin-
nehåll. Vidare kommer resultaten från alum-
niundersökningen att bearbetas. En plan för 
programmets kvalitetsutveckling kommer att 
utarbetas.  

 
Åtgärdsanalys: 
UNRh föreslås att 

• utarbeta en plan för programmets kvalitetsutveckling där det bl a beskrivs hur arbetet med den ständiga förbättringen sker. 
• göra en översyn angående kopplingen mellan kursplanernas mål och programmets mål samt dessas relevans. Undervisnings- och exami-

nationsformerna bör ses över så att de harmoniserar med målen i kursplanerna när dessa reviderats. 
• kontinuerligt framföra förslag till förbättringar till husstyrelse och datordriftsgrupp. UN ska arbeta aktivt med att uppmuntra lärare att ut-

nyttja verklighetsnära lärandemiljöer t ex en olycksplats eller en stor organisation. 
• i större utsträckning verka för att operativa utvärderingar utvecklas. 

LTHs ledning föreslås att 
• utarbeta och införa ett ledningssystem för att säkerställa den administrativa servicen till program, lärare och studenter. Dessutom bör väg-

ledning till studenter ingå i detta. 
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• förverkliga de tio punkterna i visionen ”Välkommen i LTH” samt att prioritera följande punkt: ”LTH har en kreativ och lustfylld studie- 
och arbetsmiljö präglad av ömsesidig respekt, frihet och humor”. 
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Samlad självvärdering 
 
 
Lärosäte: 
Lunds Tekniska Högskola 

Program: 
Ekosystemteknik (W) 

Bedömare: Rolf Larsson, Joakim Malm, Anders 
Kärrman, Ingemar Åkerberg, Björn Almström, Han-
na Arvidsson, Kristin Backström, Jan-Olle Malm, 
Lena Zetterquist, Kerstin Skog 
 

Datum: 8 Mars 2005 

 
Bedömningsnivåer: 
0. Ingen påbörjad utbildningsplan eller pilotimplementering 
1. Påbörjad utbildningsplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå 
2. Väl utvecklad utbildningsplan och pilotimplementering på kurs- och programnivå 
3. Komplett och antagen utbildningsplan; implementering av planen på kurs- och programnivåer är på väg 
4. Komplett och antagen utbildningsplan; omfattande implementering av planen på kurs- och programnivå och med ständig förbättring införd 
 
Referenser: 
Nina Reistad (2004). System för av allmän ingenjörskompetens inom civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högsko-
la. UNW:4. Utbildningsnämnden för Ekosystemteknik, Lunds Tekniska Högskola. 
 
 
Principer Belägg för uppfyllnad Nivå Kommentar och åtgärder 
1. Sammanhanget för civilingenjörsut-
bildningen i Ekosystemteknik (W)    

Alt 2: Sammanhanget för civilingenjörsut-
bildningen är samspelet mellan teknik och 
miljö (Ekosystem). Utexaminerade W-
civilingenjörer skall exempelvis kunna ar-
beta med analys av tekniska system med 
avseende på dess miljömässiga konsekven-

Alt. 2 gäller. Denna princip är antagen av ut-
bildningsnämnden och finns formulerad i ut-
bildningsplanen. Se även kursplanerna. 

4  
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ser eller utveckling av tekniska processer 
eller produkter för  att möta kraven på mil-
jöanpassad produktion och minimal miljö-
belastning under produkters hela livscykel.  
2. Målbeskrivning    

Specifika och detaljerade lärandemål för 
ämneskunskaper, personliga och professio-
nella kunskaper och färdigheter samt för 
kunskaper och färdigheter i samspelet mel-
lan teknik och miljö. Dessa kunskaper och 
färdigheter överensstämmer med pro-
grammets övergripande mål och har valide-
rats av programmets intressenter. 

Lärandemålen finns i huvudsak formulerade i 
kursplaner. Det är generellt god överensstäm-
melse mellan lärandemål och programmets 
övergripande mål, men utrymme för förbätt-
ringar finns – framförallt avseende personliga 
och professionella kunskaper och färdigheter. 
Utbildningsplan och kursplaner revideras årli-
gen av utbildningsnämnden bestående av lärar-, 
student- och näringslivsrepresentanter.  

4 
 

Lärandemålen avseende personliga 
och professionella kunskaper och 
färdigheter har undersökts av Nina 
Reistad (2004) på uppdrag av ut-
bildningsnämnden för att se vilka 
förbättringar som kan göras. När 
de åtgärder som föreslagits im-
plementeras – se till att motsva-
rande ändringar görs i kursplaner-
nas målsättningar.  
Gör en allmän översyn av kusrpla-
ner och utbildningsplaner – korri-
gera brister och ge förslag på text-
förändringar för att få bättre sam-
stämmighet. 
Ansvarig: UNW  

3. Integrerade utbildningsplaner    

En utbildningsplan som består av ömsesi-
digt stödjande ämneskurser och som har en 
tydlig plan för att i dessa kurser integrera 
mål för personliga och professionella kun-
skaper och färdigheter samt kunskaper och 
färdigheter i samspelet mellan teknik och 
miljö. 
 
 

I utbildningsplanen finns flera exempel på kur-
ser där två eller flera ämnen ingår och där mål 
för allmänna ingenjörskompetenser är integre-
rade tillsammans med kunskaper och färdighe-
ter i samspelet mellan teknik och miljö. Ex. 
”Hydrologi och akvatisk ekologi”, ”Molekylär 
cellbiologi”, ”Vatten och atmosfärskemi”. Ex-
empel på ömsesidigt stödjande ämneskurser 
som går parallellt är ”Energi- och miljöfysik” 
och ”Endimensionell analys” i samband med 

4 

Kontinuerligt underhåll av infor-
mationsutbyte mellan lärare om 
kursernas innehåll i samband med 
lärardagar och uppföljningssamtal 
avseende kursutvärderingar. 
 
I Nina Reistads rapport (Reistad 
2004) finns dokumenterat hur vi 
skall ytterligare förtydliga integra-
tionen av allmänna ingenjörskom-
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differentialekvationer; ”Terrester ekologi” och 
”Teknisk geologi” med gemensam exkursion 
och kontinuerliga referenser till parallellkursen. 

petenser. 

4. Introduktion till ingenjörsarbete    

En introduktion som syftar till att ge stu-
denterna en uppfattning om W-ingenjörens 
yrkesroll inom samspelet mellan teknik och 
miljö, och som introducerar centrala per-
sonliga och professionella färdigheter. 

Kurserna i ”Hydrologi och akvatisk ekologi” 
samt ”Energi- och miljöfysik” i åk 1 ger båda 
studenterna en introduktion om W-ingenjörens 
yrkesroll inom samspelet mellan teknik och 
miljö. Vidare introducerar bägge kurserna ”cen-
trala personliga och professionella färdigheter”, 
vilket också sker senare under utbildningen. 

4 

Med W-civilingenjörens yrkesroll 
menar vi inte en viss specifik roll 
utan en bred uppsättning möjlighe-
ter. Exempelvis konsult, process-
ingenjör, utvecklingsingenjör, mil-
jöhydrolog, mm mm.  

5. Design-build-test-projekt    

Utbildningsplanen innehåller minst två 
”design-build-test”- projekt och/eller ”ma-
jor design projekt enligt ABET, dvs projekt 
där studenterna planerar, utvecklar, imple-
menterar och testar användningen av en 
produkt eller ett system, ett enkelt och ett 
avancerat. 

Det finns flera kurser som innehåller uppgif-
ter/projekt som kan betecknas uppfylla de krav 
som ställs på DBT-projekt, exempelvis ”Tek-
nisk Modellering I och II”, ”Matematisk stati-
stik”, ”Masstransport” och ”Hydrologi och ak-
vatisk ekologi”. Vidare kan både kurser i den 
valfria delen av programmet samt exjobbet in-
nehålla DBT-projekt. 

4 

Här har vi en vidare tolkning av 
DBT-projekt pga princip 1. Med 
DBT-projekt tänker vi oss något 
som efterliknar en ekosystemtek-
nikers yrkesroll, ex. ett projekt be-
stående av problemformulering, 
problemlösning och test. 

6. Stödjande lärandemiljöer    

Lärandemiljöer som främjar verklighetsnä-
ra lärande inom samspelet teknik och miljö, 
ämneskunskaper och social kompetens 
 
 

Varje student får under sin studietid låna en 
bärbar dator för att ge studenterna en bättre 
vana för denna del av den kommande yrkesmil-
jön. Datorn användes i huvuddelen av kuserna 
för att kunna göra mer realistiska och verklig-
hetstrogna simuleringar och analyser. Tre salar 
har utrustats med internetanslutningar för stu-
denternas bärbara datorer. Det finns flera sam-
lingsplatser som utnyttjas för grupparbeten och 
diskussioner, t ex K:Q (KC), ”Bibliofik” (Fysi-
cum) och i Ekologihuset. Vidare finns i flertalet 

4  
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kurser laborationer (med ändamålsenliga loka-
ler) eller studiebesök/exkursioner för att få ett 
mer verklighetsnära stöd i sitt lärande. 

7. Integrerat lärande    

Kurser baserade på aktiviteter där lärande 
av ämneskunskaper är integrerat med 
lärande av personliga, professionella fär-
digheter samt färdigheter inom samspelet 
mellan teknik och miljö. 

Flera kurser innehållande projekt av detta slag 
finns – exempelvis i ”Hydrologi och akvatisk 
ekologi”, ”Matematisk statistik”, ”Masstrans-
port” och ”Miljö och Management”. Fler exem-
pel kan hämtas från valfria delen av program-
met samt exjobbet (antalet exempel dock bero-
ende av inriktningen på studentens valfria del). 

4 Utförliga beskrivningar finns i 
Reistad (2004). 

8. Aktivt lärande    

Undervisning och lärande som bygger på 
ett aktivt och erfarenhetsbaserat arbetssätt. 
 
 

Laborationer ingår i huvuddelen av kurserna på 
programmet. Projekt ingår i flera kurser ex. 
”Hydrologi och akvatisk ekologi”, ”Molekylär 
cellbiologi” och ”Miljö och Management”. Stu-
dentaktiva pedagogiska metoder som PBL och 
samarbetsinlärning med datorstöd finns i kurser 
såsom ”Teknisk modellering I och II” samt 
”Matematisk statistik” och ”Flerdimensionell 
analys”. 

4  

9. Utveckling av lärarnas kompetens     

Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompe-
tens när det gäller personliga och profes-
sionella kunskaper och färdigheter samt 
kunskaper och färdigheter i samspelet mel-
lan teknik och miljö. 

Ansvaret för utvecklingen av lärarnas ämnes-
mässiga kompetens ligger huvudsakligen på 
institutionsnivå. Många lärare bedriver egen 
forskning och har många kontakter nationellt 
och internationellt. Examensarbeten ger nya 
kunskaper också för lärare. Lunds universitet är 
stort och ger många kontaktytor, erbjuder 
många seminarier med inbjudna gästföreläsare 
vilket ger möjlighet till fördjupning och utveck-
ling fördjupning i många ämnen. 

4 

Samverkan över ämnesgränser 
ställer stora krav på ämneskunska-
per och insikter i olika disipliner. 
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10. Utveckling av lärarnas kompetens 
inom lärande och undervisning     

Aktiviteter som utvecklar lärarnas kompe-
tens både vad det gäller att skapa integrerat 
lärande, byggt på aktiva erfarenhetsbasera-
de arbetsformer, och när det gäller exami-
nation av studenternas lärande. 

Det finns flera pedagogiska kurser vid LTH 
samt en pedagogisk akademi. Det finns centralt 
universitetsstöd till lärare genom UCLU (Uni-
versitetets Centrum för Lärande och Utveck-
ling) både genom kurser och individuellt stöd. 
Lärare deltar i den årliga ”Inspirationsdagen” 
med tonvikt på pedagogik. 
Den årliga lärardagen tar vanligen upp lärande 
och undervisningsfrågor. Exempelvis har både 
samarbetsinlärning och examinationsformer va-
rit uppe för diskussion. En utvärdering och för-
slag till åtgärder för allmänna ingenjörskompe-
tenser har genomförts av en lärare vid pro-
grammet (Reistad 2004). Programmets budget 
har använts för att ge extra resurser till lärare 
som vill införa studentaktiva arbetsmetoder 
och/eller när det gäller att utveckla metoder för 
att utveckla examinationen av studenternas 
lärande. Enligt utvärderingar är W-studenterna 
nöjda med sina lärare. 

4 

Uppmana lärare som inte gått de 
pedagogiska kurserna att göra det-
ta. Informera om UCLU. Se om 
det finns möjlighet att utöka peng-
ar för kursutveckling i program-
mets budget. Informera om möj-
ligheten att söka pengar där. 

11. Examination av färdigheter    

Examination av studenternas lärande, såväl 
av personliga, professionella kunskaper och 
färdigheter samt kunskaper och färdigheter 
i samspelet mellan teknik och miljö som av 
ämneskunskap. 

Examinationen avseende ämneskunskaper samt 
kunskaper och färdigheter i samspelet mellan 
teknik och miljö genomförs i olika former och 
bedöms som tillfredsställande. Examinationen 
av allmänna ingenjörskompetenser finns i flera 
kurser men behöver stärkas enligt Nina Reistads 
rapport (Reistad 2004). 

3 

Fullständig implementering av Ni-
nas föreslagna åtgärder avseende 
allmänna ingenjörskompetenser 
och kontroll och återkoppling av 
dessa. 

12. Utvärdering av program    
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Ett system för utvärdering mot valda prin-
ciper enl. Alt. 2. Systemet skall ge åter-
koppling till studenter, lärare och andra in-
tressenter i syfte att skapa ständiga förbätt-
ringar. 

Utvärderingssystemet för hur programmet fun-
gerar är tillfredsställande. Operativa kursutvär-
deringar under kurs gång genomförs i flertalet 
fall. Systemet med rapporterande kursutvärde-
ringar vid kursens slut med uppföljningssamtal 
och dokumentation är välutvecklat. Program-
ledningen har kontinuerliga möten med studie-
rådet om bl.a. hur kurserna går. Programled-
ningen arrangerar ett par möten med varje 
årskurs per år bl.a. med syftet att få reda på hur 
de upplever att programmet fungerar. Studierå-
det har under 2004, med ekonomiskt stöd av 
UNW, genomfört en utvärdering av faktorer 
som påverkar utbildningen men faller utanför 
ex. kursutvärderingar (ex. lokaler, biblioteksre-
surser, mm). Studentbarometern är en annan 
viktig informationskälla – senast genomförd 
2004. 
Den årliga verksamhetsberättelsen tar bland an-
nat upp studieresultat, studieuppehåll och av-
brott, rekrytering, studentval av inriktningar, 
programaktiviteter, protokoll från utbildnings-
nämndens sammanträden och delas ut till pro-
grammets studenter och lärare. 

4 
 

Avsaknad av information från ut-
examinerade studenter samt ett 
utvärderingssystem för att ta vara 
på deras åsikter. Detta beror dock i 
huvudsak på att programmet är 
ungt – de första studenterna utex-
aminerades under 2002 och hittills 
har ca 50 studenter tagit ut sin ex-
amen. Ett enklare test av utvärde-
ringssystem planeras att genomfö-
ras inom ca ett år. Ett programspe-
cifikt utvärderingssystem för utex-
aminerade studenter och deras ar-
betsgivare skall tas fram och im-
plementeras inom 2-3 år när till-
räckligt många W-civilingenjörer 
hunnit få god erfarenhet av yrkes-
livet. Detta kan kombineras med 
studentbarometern som ger jämfö-
relsematerial med andra civilin-
genjörsutbildningar.  
Undersök också vilka utvärdering-
ar som finns intenationellt avseen-
de ”Environmental Engineering” 
utbildningar och om det finns möj-
lighet att vara en del i någon av 
dessa. 
Ett utökat samarbete med enda 
motsvarande utbildningen i landet 
Miljö- och vattenteknik i Uppsala 
avseende programspecifik utvärde-
ring är önskvärt. 
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Referenslista för utbildningslänkar 
i CI-självvärderingen 

Allmänna föreskrifter och policybeslut för LTH 
Översyn av civilingenjörsutbildningarna 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/OversynCivIngUtb.pdf 
Allmänna föreskrifter rörande krav för examina vid LTH 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/ 
Examination inom grundläggande högskoleutbildning vid LTH 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/ExamGrundlHogskutb.pdf 
Policy och handläggningsordning för LTHs internationella verksamhet 2004-2007 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/PolicyLthInternationellaVerksamhet
2004.pdf 
Direktiv gällande uppdrag avseende LTH-gemensam IT-organisation för 
grundutbildningen 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/GemensamITorganisation.pdf 
Försöksverksamhet med betygsombudsmän vid LTH 
www.lth.se/for_student/for_student/BetygsOmbud/Beslut.pdf 
 
Examensarbeten 
www.lth.se/for_student/Examensarbete/ 
Bestämmelser om examensarbeten (rektors beslut) 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/BestammExarbeten.pdf 
Kursplan för examensarbetskurser inom civilingenjörsutbildningarna 
www.lth.se/for_student/Examensarbete/Kursplan.htm 
 
Genombrottet 
www.lth.se/genombrottet/ 
Pedagogiska kurser 
www.lth.se/PersonalUtveckling/lararkurser/ 
Konferensbidrag vid pedagogisk inspirationskonferens 2004 
www.lth.se/genombrottet/konferens/Konferensbidrag.htm 
 
CEQ, Course Experience Questionnaire 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/utvarderingar/ 
 
SI-mentorprogrammet vid LTH 
www.lth.se/PersonalUtveckling/Ledarutbildning/OmLedarutbildning.htm 
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SI – nationell presentation  
www.si-mentor.lth.se/ 
 
Utlandsstudier LTH 
www.lth.se/studera%5Futomlands/ 
Utlandsstudier vid Lunds universitet 
www.lu.se/o.o.i.s/585 
 
Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/ExjobbLTH.pdf 
Teknologenkäten, Teknologer och civilingenjörer – erfarenheter av utbildningen vid 
LTH 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/AmnesProgUtv/RappTeknologundersokn.pdf 
Enkät till kursansvarig lärare 
www.ceq.lth.se/hsvutv/resultat_HT.php 
Early Alertenkäten 
www.lth.se/press_media/content/pdf/lthn04_4.pdf (sid 7) 
Ledarskapsutbildning vid LTH 
www.lth.se/PersonalUtveckling/Ledarutbildning/OmLedarutbildning.html 

 
Utbildningsplaner samt läro- och timplaner 
www.lth.se/for_student/Studiehandbok/ 
 

Programmens hemsidor 
Bioteknik www.bioteknik.lth.se 
Datateknik www.data.lth.se 
Ekosystemteknik  www.eko.lth.se 
Elektroteknik www.elektro.lth.se 
Industriell ekonomi www.i.lth.se  
Informations- och kommunikationsteknik www.infocom.lth.se 
Kemiteknik www.kemiteknik.lth.se 
Lantmäteri www.l.lth.se  
Maskinteknik www.m.lth.se 
Riskhantering www.riskhantering.lth.se  
Teknisk fysik www.tekniskfysik.lth.se 
Teknisk matematik www.tekniskmatematik.lth.se 
Teknisk nanovetenskap www.teknisknanovetenskap.lth.se 
Väg- och vattenbyggnad www.v.lth.se 
 
Programspecifika sidor 
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Teknisk fysik (F) 
Examensarbeten för F-programmet 
www.tekniskfysik.lth.se/programmet/examensarbete/ 
”F i Fokus” - programutvärdering av studierådet F 
www.fsek.lth.se/srf/f_i_fokus.php 
Utvärdering av orsakerna till studieavhopp bland studenter i Teknisk fysik  
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/AvhoppF.pdf 
 
Teknisk matematik (Pi) 
Examensarbete 
www.tekniskmatematik.lth.se/programmet/examensarbete/ 
 
Teknisk nanovetenskap (N) 
Examensarbete 
www.teknisknanovetenskap.lth.se/programmet/examensarbete/ 
 
Kemiteknik (K) 
Kemiteknikprogrammet LTH 2003/04 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/Kemiteknik2003_04.pdf 
 
Bioteknik (B) 
Bioteknikprogrammet på LTH 2003/04   
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/ArsrapportBioteknik2004.pdf 
 
Maskinteknik (M) 
”Gröna bilen” 
www.gronabilen.se/kurs.htm 
Examensarbete 
www.m.lth.se/programmet/examensarbete/ 
 
Industriell ekonomi (I) 
Examensarbete 
www.i.lth.se/programmet/examensarbete/ 
Studierådet I 
www.isek.lth.se/?p=utskott&s=sti&expId=10 
 
Väg- och vattenbyggnad (V) 
Beskrivning av ny utbildningsplan med början hösten 2002 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/UNVforslag.pdf 
Förnyelse av trafikutbildningen vid LTH 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/TrafikPBL.PDF 
Handlingsprogram för utveckling av undervisningens genomförande 2003-2005 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/PedhandlingsplanV.pdf 
Mål och innehåll för introduktionen 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/Vintroduktionsmal.pdf 
Årsschema för uppföljning av UNVs kvalitetsmål 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/KvalarsplanV.pdf 
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Lantmäteri (L) 
Utvärdering av lantmäteriutbildningarna i Sverige och Finland 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/LSvFin.pdf 
 
Riskhantering (Rh) 
Civilingenjörer i arbetsliver – Riskhantering 
www.m.lth.se/programmet/examensarbete/default.html 
Krav för inlämningsuppgifter 
www.riskhantering.lth.se/omutbildningen/Inlamningskrav.pdf 
Examensarbeten – en precisering av målen 
www.riskhantering.lth.se/kurser/Examensarbete_precisering.pdf 
Executive summaries of the Master’s Thesis 
www.brand.lth.se/bibl/7022.pdf 
Engelsk hemsida 
www.riskmanagement.lth.se/ 
Behov av examinerade 
www.riskhantering.lth.se/kompetensbehov/ 
 
Ekosystemteknik (W) 
Vana vid arbete i datormiljö 
www.eko.lth.se/utbildningen/beslutsorganisation/utbildningsnamnden/Datorutvarderi
ng.pdf 
Rapport om programmets allmänna ingenjörskompetens 
www.eko.lth.se/utbildningen/beslutsorganisation/utbildningsnamnden/AIKRapportSl
ut.pdf 
Verksamhetsberättelse 1998/99-2000/01 
www.eko.lth.se/utbildningen/beslutsorganisation/utbildningsnamnden/Verksamhetsbe
rattelse%209899-0001.pdf  
Verksamhetsberättelse 2001/02 
www.eko.lth.se/utbildningen/beslutsorganisation/utbildningsnamnden/Verksamhetsbe
rattelse_01-02.pdf 
 

Övriga länkar vid Lunds universitet 
Utvärderingsenheten  
www.evaluat.lu.se/ 
Handikappenheten 
www.lu.se/o.o.i.s/353  
Studenthälsan 
www3.lu.se/stu/studenthalsan/ 
Lunds universitets bibliotek 
www.lub.lu.se 
 
 

Teknologkåren (TLTH)   
Teknologkåren   
www.tlth.lth.se 
ARKAD    
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www.tlth.lth.se/utskott/armu/2004/ 
TLTHs alkoholpolicy  
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/alkoholpolicyTLTH.pdf 
TLTHs jämställdhetspolicy 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/jamlikhetspolicyTLTH.pdf 
TLTHs nollningsenkät 
www.lth.se/UtvarderingarKvalitet/Sjalvvardering05/Nollningsenkt2004.pdf 
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