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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 
Riktlinjer från fakultetsstyrelsen för Tekniska högskolan 
till programnämnderna 2009 och redovisning från 
programnämnderna 
 
I den delegation som Fakultetsstyrelsen gör till programnämnderna (Dnr LiU-2008/03940) så 
anges, förutom allmänna instruktioner, att arbetet ska följa av styrelsen fastlagda riktlinjer. Dessa 
riktlinjer diskuteras och fastställs av styrelsen årligen. Uppföljning sker genom att nämnderna, vid årets 
slut, skriftligen inlämnar en redogörelse för årets arbete med särskild hänsyn tagen till gällande riktlinjer. 
 
Riktlinjerna är utformade för att driva utvecklingen i enlighet med LiTHs strategikarta, och tar sin 
utgångspunkt i den nya högskoleförordningen och Tekniska högskolans budgetramar för 2009.  
 
Nedan anges de riktlinjer som ska gälla för programnämndernas arbete under 2009. 
 

• Uppföljning av tidigare riktlinjer och fortsatt arbete överlämnas till LGU  
 

• Rekrytering av kvinnliga studenter 
Styrelsen uppdrar åt nämnderna att särskilt satsa på rekrytering av kvinnliga studenter. 
Speciellt gäller detta nämnder som har program med liten andel kvinnliga studerande DM, EF 
och MD. 
 

• Examination  
Styrelsen uppdrar åt nämnderna att särskilt arbeta med kvalitet i examination. Nämnderna ska 
säkerställa att examinationen kopplar till kursmål och programmål samt därvid kunna visa hur 
examinationen medverkar till systematisk progression av kunskap och förståelse, färdigheter 
och förmågor, värderingsförmågor och förhållningssätt när det gäller utbildningarnas mål. 
Detta ska ske bland annat genom vidareutveckling av vad som tidigare beslutats ska ligga till 
grund för kvalitetsarbetet i programmen nämligen CDIO kopplat till högskoleförordningens 
krav.  

 
Redogörelse över hur riktlinjerna beaktats skall lämnas senast 31 december 2009. 
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Redovisning av riktlinjer 2009 

Svar från Programnämnden för maskinteknik och design (MD) 
 
Rekrytering av kvinnliga studenter 
 

MD har aktivt medverkat i LiTH:s gemensamma marknadsföring och informationsarbete i syfte att 
öka andelen kvinnliga sökande. 

• MD har deltagit i SACO-mässan ht09 med fokus på att få fler kvinnliga sökande. 
• MD har finansierat och tillsammans med sektionen genomfört följande insatser:  

o Specifika programbroschyrer har utarbetats och distribuerats till samtliga behöriga sökande 
i gymnasieskolans avgångsklasser. 

o Inom Malmstenutbildningarna har programbroschyrer framställts och distribuerats. 
o En riktad information till kvinnliga potentiella sökande i gymnasieskolans avgångsklasser, 

där dessa inbjudits till ett tvådagarsprogram vid LiTH har genomförts. 
• Vid senaste antagningen så var andelen kvinnliga sökande över 50% för programmet i Design och 

produktutveckling (DPU). DPU har haft ca 50% antagna kvinnor under de tre år som antagning 
gjorts till programmet.  

• Vid senaste antagningen var andelen över 30% kvinnliga sökanden på det nystartade programmet 
Energi – Miljö – Management (EMM). 

• MD nämnden har för flera program, vid främst Carl Malmsten Furniture Studies, det omvända 
problemet och har för antagningsnämndens arbete här givit direktiv att detta skall beaktas vid för 
övrigt likvärdiga meritvärden. 

 
 
Examination 
 

• MD-nämnden har slutfört arbetet med sammanställning av IUAE-matriser för programnämndens 
samtliga kursplaner. Vid ett separat nämndmöte kommer dessa att analyseras och åtgärder vidtas. 

• Programnämnden har för avsikt att genera nya examinationsformer för ett antal av 
programnämndens kursutbud. Inspiration för detta arbeta kommer att inhämtas vid utbyte med 
andra lärosäten såväl nationellt som internationellt 

• Programnämnden avser att införa större projektkurser baserat på CDIO och jämt fördelat mellan 
de olika årskurserna. Således kommer samtliga av MD:s program att inledningsvis i termin1 ha en 
CDIO projektkurs som är programspecifik. 

• MD genomför för närvarande om omfattande översyn av M-programmet där projektformen 
kommer att integreras på ett tydligare sätt.  

• Såväl DPU som EMM befinner sig båda i implementeringsfasen varför diskussionen om 
programmål hålls levande, 

• Högskoleingenjörsprogrammet MI kommer att konkretiseras avsevärt under det kommande året i 
syfte att möte såväl industrins behov/önskemål som studenternas förväntningar. 

 
För programnämnden för maskinteknik & design 
 
Matts Karlsson  Lennart Hågeryd 
Ordförande    Utbildningsledare  
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Svar från Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik (EF) 
 
EF-nämnden har under 2009 arbetat med både punkter som angavs i riktlinjerna för 2009, men också 
fortsatt arbetet med vissa av de punkter som angivits under föregående år. 
 
 
Rekrytering av kvinnliga studenter  
 
Nämnden har under några år arbetat med att försöka vända ett vikande studentunderlag till flera av 
programmen. Antalet antagna hösten 2009 har glädjande nog ökat jämfört med hösten 2008. EF-nämnden 
har dock inte gjort någon riktad insats gällande rekrytering av kvinnliga studenter, utan använt resurserna 
för allmän marknadsföring av nämndens program.  
 

• De programspecifika broschyrerna för Y/Yi respektive ED håller på att uppdateras. 
•  EF-nämnden har initierat arbete med en EF-gemensam broschyr för att presentera nämndens 

samtliga program. 
•  EF-nämnden granskar regelbundet de programtexter som publiceras i LiU:s utbildningskatalog 

och på LiU:s utbildningswebb också ur genusperspektiv.  
• EF-nämnden har en pågående diskussion med Y-sektionen om en särskild satsning för rekrytering 

av kvinnliga studenter under början av vårterminen, men detta har ännu inte konkretiserats.   
• EF-nämnden har regelbundna kontakter med sektionerna och deras marknadsföringsutskott kring 

olika rekryteringsfrågor.  
• Under 2010 startas ett nytt civilingenjörsprogram i Medicinsk teknik, vilket kan bidra till en 

positiv utveckling av andelen kvinnliga studenter inom nämndens program.   
• EF-nämnden har deltagit i gemensamma marknadsföringsinsatser för att öka såväl andelen 

kvinnliga som manliga sökande.  
 

  
Examination 
 
Nämnden och dess ledning har under 2009 medverkat i flera olika aktiviteter kring examination och 
utbildningskvalitet.  

• EF-nämndledningen medverkade bl a som arrangör tillsammans med CUL vid en temadag om 
utbildningskvalitet som genomfördes under ledning av Peter Gray, US Naval Academy.  

• Vidare har EF-nämndledningen medverkat som kursledare vid CUL:s workshops om progression 
som genomförts vid två tillfällen under höstterminen.   

• Under våren representerade Y-programmet LiTH:s utbildningar inom ramen för HSV:s 
utvärdering av kvalitetsarbetet vid LiU. Arbetet kring denna utvärdering innebar ett flertal 
aktiviteter och diskussioner kring bl a examination och dess koppling till kvalitet i utbildningen.  

• Under hösten genomfördes en workshop för kursansvariga inom ED-programmet där bl a frågor 
om examination och programmål diskuterades.  

• I juni presenterades ett konferensbidrag vid 5th International CDIO Conference, Singapore. 
Bidraget hade skrivits gemensamt av programledningarna för EF- och KB-nämnderna, i 
samverkan med personer från DTU i Danmark, och diskuterade och jämförde metoder att beskriva 
programmål och progression i utbildningar.  
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Riktlinjer för tidigare år 

Entreprenörskap 
Under 2009 har EF-nämnden genomfört ett arbete med syfte att inkludera entreprenörskap i de s k CDIO-
projektkurserna i årskurs fyra och fem på Y- och Yi-programmen. Detta har gjorts i samverkan med lärare 
från IEI, vilka har ansvarat för en modul omfattande 3 hp inom dessa kurser. Totalt har nio kurser 
omfattats, och eftersom flera av dessa kurser även läses av studenter från flera mastersprogram har ca 200 
studenter genomfört dessa kurser. En utvärdering kommer att göras under våren, men de initiala intrycken 
är positiva och avsikten är att fortsätta och vidareutveckla inslaget av entreprenörskap i denna form.  
 
 
För programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik 
 
Svante Gunnarsson  Ingela Wiklund 
Ordförande    Utbildningsledare  
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Svar från Programnämnden för industriell ekonomi och logistik (IL) 
  
Rekrytering av kvinnliga studenter  
 
De program som nämnden ansvarar för (I, Ii , KTS och SL) har ungefär 30% kvinnliga studenter vilket i 
sammanhanget är relativt bra. Nämnden har inte gjort några speciella insatser angående rekryteringen av 
kvinnliga studenter men IL-nämnden har under året 2009 gjort följande. 

• Programtexten till industriell ekonomi internationell har reviderats och är nu mer skriven för att 
lyfta fram internationaliseringen och språket vilket troligtvis kan attrahera mer kvinnor. Dock har 
detta program (beroende på språkinriktning) redan kring 50% kvinnliga studenter. 

• Granskning av texterna för våra program som publiceras i LiU:s utbildningskatalog och på LiU:s 
utbildningswebb också ur ett genusperspektiv.  

• Regelbundna kontakter med sektionerna och deras marknadsföringsutskott kring olika 
rekryteringsfrågor.  

  
 
Examination 
  
Diskussioner om rättsäker examination har under 2009 skett i både nämnd och programplanegrupperna 
där många lärare vill diskutera hur lärandemålen ska examineras. Hur IUAE-matriserna kan användas för 
tex examination har också diskuterats men detta arbete har bara påbörjats.Utöver detta har IL-
nämndledningen och ett antal nämndledamöter medverkade vid en temadag om utbildningskvalitet som 
genomfördes under ledning av Peter Gray, US Naval Academy.  
  
För programnämnden för industriell ekonomi och logistik 
  
 
Mathias Henningsson                                Maria Mitradjieva 
Ordförande                                                Utbildningsledare  
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Svar från Programnämnden  för data- och medieteknik (DM) 
 

Rekrytering av kvinnliga studenter 
DM-nämnden har på vissa av nämndens program troligen den minsta andelen kvinnliga studenter på hela 
LiU även sett ur ett historiskt perspektiv. Problemen med rekrytering av kvinnor till datainriktade 
utbildningar är inte unik för LiTH. I Sverige och hela västvärlden är situationen likartad. Från nämndens 
sida är vi väl medvetna om situationen precis som beskrevs i föregående års redogörelse. Vi har därför 
under 2009 förstärkt rekryteringsarbetet av kvinnor genom nedanstående aktiviteter: 
 

• Upptäckardag där alla kvinnor som sökt våra program i Linköping i 1:a, 2:a och 3:e hand erbjöds 
att ta med en kompis och komma till Linköping för att träffa lärare, kvinnliga studenter och 
kvinnliga alumner.  
 

• Studievägledningen har initierat mentorsliknande träffar för alla kvinnor som väl börjat på våra 
program i syfte att bygga sociala nätverk och undvika avhopp av de få kvinnor som väl har 
rekryterats. 
 

• Quintek samordnades med IT-dagen så att kvinnorna som deltog i Quinteks arrangemang fick gå 
på föreläsningar och aktivieter som syftade till att väcka intresse för våra IT-utbildningar i 
allmänhet. 

 
Nämnden planerar också att dra igång ett projekt som syftar till att målinriktad mot ett starkt begränsat 
antal gymnasieskolor försöka skapa sociala nätverk över årskurser så att en andel av tjejerna från dessa 
skolor kontinuerligt söker till våra program. Vi har sett att i många fall är kopplingen mellan befintliga 
kvinnliga studenter och kvinnliga gymnasieelever från deras hemmagymnasier viktiga för rekryteringen. 
 
 

Examination 
Då denna riktlinje från styrelsen berör LiTH:s kvalitetsarbete inom grundutbildningen generellt har 
arbetet med detta primärt bedrivits nämndöverskridande. CDIO-modeller med IUA matriser har 
utvecklats till IUAE-matrisen där kopplingen mellan programmålen och examinationen för kursen tydligt 
ska markeras. Samtliga examinatorer på LiTH har fått i uppdrag att ta fram dessa matriser som i dagsläget 
precis har sammanställts till programmatriser. Vidare gav LiTH i uppdrag till CUL att genomföra ett antal 
workshops inriktade på examination för lärare under 2009. 
 
Nämnden kommer under 2010 utifrån de nu färdigställda programmatriserna att utifrån dessa fortsätta 
analysen av examinationens koppling till kurs- och programmål. 
 
På utbildningsnämndens vägnar 
 
 
Jonas Detterfelt 
Utbildningsledare 
 
 



2010-01-28 
SKRIVELSE 

Dnr LiU-2008/03942 
FST 10/1.10 

7(7) 

 
       

 
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 
 

Svar från Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (KB) 
 
 
Rekrytering av kvinnliga studenter 
 
När det gäller nyrekryteringen har PKBs program fortsatt att attrahera kvinnliga studenter i lite större 
utsträckning än manliga. Siffrorna gäller nyantagna studenter åk 1 Ht2009. 
Andel kvinnor: 
-Biologiprogrammen; 72.5% 
-Kemi – Molekylär design;  57.1%  
-Högskoleingenjörsprogrammet i kemisk analysteknik;  64.5% 
-Kemisk biologi, öppen ingång;  58.5% 
-Teknisk biologi;  65.9% 
 
 
 Examination 
 
PKB har under året arbetat för att få in de reviderade IUA-matriserna som nu kompletterats med 
information om i vilket moment som respektive lärandemål examineras (IUAE-matriser). Vi har även 
försökt sprida informationen om och motivera varför detta arbete görs, där vi kanske tidigare varit lite 
otydliga från ledningshåll. Vi har initierat och medverkat till diskussioner om hur IUAE-matriserna 
sammanställs till programmatriser och vilket syfte dessa tjänar. Programmatriserna har vi precis fått 
tillgång till vilket innebär att vi ännu ej hunnit analysera dessa på detaljnivå. Dock har vi påbörjat ett 
arbete på programplanerings-nivå att läsa alla kursplaner och reflektera kring mål och hur de examineras 
på ett relevant sätt. Till grund för detta har frågorna i bilagan fungerat. Vi har även tillsammans med 
företrädare för EF-nämnden arbetat med att sprida hur vi arbetar med CDIO-Syllabus när det gäller att 
formulera programmål genom en artikel som presenterats och publicerats i samband med 5th International 
CDIO Conference 2009, ”Using the CDIO Syllabus in Formulation of Program Goals – Experiences and 
Comparisons” (Svante Gunnarsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Ingela Wiklund, Louise 
Willumsen och Martin E. Vigild). 
 
För programnämnden för kemi, biologi och bioteknik 
 
 
Helena Herbertsson  Annalena Kindgren 
Ordförande    Utbildningsledare   
 
 
 
 
 


