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Tekniska fakulteten 

Bilaga 1- Uppföljningsfrågor 2010 
 

Högskoleverkets uppföljning av ämnes- och programutvärderingar 

Uppföljningsfrågor 2010 
 
Var vänlig ange ämnesområde/motsvarande och lärosäte samt vem eller vilka som svarat på 
frågorna.  
 
Svar: 

 
Programmen som redovisas är grupperade under ansvarig programnämnd. 
 
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik 
Civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik och elektroteknik 
Civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik och elektroteknik – internationell 
Civilingenjörsutbildningen i elektronikdesign 
 
Programnämnden för data- och medieteknik 
Civilingenjörsutbildningen i datateknik 
Civilingenjörsutbildningen i informationsteknologi 
Civilingenjörsutbildningen i medieteknik 
 
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik 
Civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi 
Civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi – internationell 
Civilingenjörsutbildningen kommunikations- och transportsystem 
(Nytt namn från ht 2010 Kommunikation, transport och samhälle) 
 
Programnämnden för maskinteknik och design 

Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik 
 
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik 
Civilingenjörsutbildningen i teknisk biologi 
Civilingenjörsutbildningen i kemisk biologi 
 
Fakultetsledningen, nämndordförande och utbildningsledare från respektive programnämnd samt 
studentrepresentanter har medverkat i svaret på högskoleverkets frågor.  

Samordnande utbildningsledaren har sammanställt svaret. Uppgifter har hämtats från  
beslutsdokument, årsredovisningen 2010,”Vägledning” till att skriva kursplaner och mål”, rapporter från 
nämnderna angående styrelsens riktlinjer samt anteckningar från ledningsgruppen för 
grundutbildning(LGU). 
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Beträffande de synpunkter och rekommendationer som i utvärderingsrapporten 
riktar sig specifikt till ert lärosäte (Om ämnet/utbildningen genomgått nämnvärda förändringar 
sedan utvärderingen genomfördes beskriv gärna detta kortfattat). 

Svar: 
 
I samband med Bolognareformen togs en rad nationella och lokala beslut som tillsammans med 
högskoleverkets kommentarer från civilingenjörsutbildningen ledde till stora förändringar i 
civilingenjörsprogrammens upplägg. 
Tekniska högskolan har arbetat ambitiöst med organisationen och nedan redovisas ett antal reformer som 
genomförts. 
 
1. Övergripande organisation 

Högskoleverkets kommentar var ”att lednings- och styrningsstrukturen är bra med klar 
ansvarsfördelning och befogenheter. Utbildningsnämnder köper kurser till programmen och kan 
därför effektivt styra innehållet i utbildningen”. 
 
2006 beslutades om en ny nämndstruktur för grundutbildningen vid tekniska högskolan vid 
Linköpings Universitet. Ansvaret för samtliga program vid tekniska högskolan flyttades från nio 
utbildningsnämnder till fem programnämnder utifrån ämnesmässig gruppering. De fem 
programnämnderna fick ansvar för samtliga utbildningsprogram inom det definierade ämnesområdet 
(jmf med “schools”). Detta förbättrade möjligheten till överblick, samordning, styrning och fördelning 
av resurser för hela utbildningsutbudet på olika nivåer (ingenjör-, kandidat-, civilingenjör-, 
mastersprogram och koppling mot forskningsområden). En ledningsgrupp för grundutbildning (LGU) 
skapades. LGU består av dekan, prodekan, kanslichef, samtliga ordföranden och utbildningsledare för 
programnämnderna samt studeranderepresentanter. LGU träffas varje vecka. 
 

2. Kurs och blockstruktur samt undervisning vid flera Campus 
Högskoleverkets kommentar var ”att kursutbudet är stort, vilket är uppskattat men ger schemakrockar 
och gör det svårare för studenterna att planera och begränsa studierna”. ”Civilingenjörsutbildningen 
bedrivs vid flera campus, vilket för några program försvårar för studenterna att ha kontakt med 
lärare.” 
 
Tekniska högskolan beslöt att inför hösten 2007 poängsätta kurser på grundnivå med 6hp(+/- 2hp) 
eller multipler därav. För kurser på avancerad nivå infördes 6hp eller multipler därav. Endast tre 
parallella kurser samtidigt skulle förekomma i programplanen. Detta beslut medförde att kurserna 
kunde schemaläggas i fyra block per läsperiod. Blocken lades på samma sätt för samtliga kurser och 
det blev härmed möjligt för studenterna att anmäla sig till valfria kurser eller att planera in kurser över 
årskurserna utan att få schemakrockar eller krockande tentamensschema. Andelen kurser har 
reducerats genom större samordning mellan programmen. I samband med kursanmälan till 
nästföljande termin har en begränsning införts så att kurser med mindre än 10 deltagare endast ges i 
undantagsfall. 
 
Campusbussen tur och retur mellan Norrköping och Linköping studenterna går varje timme från kl 7 
till kl 17. Inom civilingenjörsprogrammen förläggs obligatoriska kurser till den ort där programmet 
finns. Valfria kurser kan i undantagsfall förläggas till den andra orten. Även lärare reser i begränsad 
utsträckning. 
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3. Styrelsens riktlinjer 

Varje år fastställer Tekniska högskolans styrelse riktlinjer för programnämndernas arbete. 
Riktlinjerna har bland annat fokuserat på områden som pekats ut av högskoleverket som “hållbar 
utveckling”, “internationalisering” och “rekrytering av kvinnor” till utbildningar med låg andel 
kvinnor. 
 
Hållbar utveckling  
Högskoleverkets kommentar var att ”inslagen av hållbar utveckling av teknik är inte systematiska och 
kan behöva stärkas”. 
Under 2008 genomfördes en universitetsövergripande inventering av kurser med innehåll av “hållbar 
utveckling”.  
I “styrelsens riktlinjer” till programnämnderna ingick att tydliggöra inslaget i kursutbudet. Andelen 
kurser som behandlade någon/några av de tre dimensionerna ekologisk, social eller ekonomisk hållbar 
utveckling varierade mellan 23-28 %. 
 
Särskilt kan nämnas omskrivning av mål när det gäller hållbar utveckling för utpekade kurser i Y-
programmet. Vissa program som Teknisk biologi innehåller en betydande del kurser inom området 
såsom kursen ”Material för hållbar energiproduktion”. En ny civilingenjörsutbildning Energi-miljö-
management startade 2009. 
Hållbar utveckling ingår också som en komponent i IUAE-matriser för kurser. Se punkt 5.  
 
Rekrytering av kvinnor till utbildningar med låg andel kvinnor 
Stor ansträngning har lagts på att rekrytera kvinnor till civilingenjörsutbildningar där dessa är 
underrepresenterade. Det är dock alltför tidigt att bedöma om åtgärderna resulterat i en signifikant 
ökning av antalet kvinnliga studenter. Sedan utvärderingen har det tillkommit program där 
fördelningen mellan kvinnliga och manliga studenter är avsevärt jämnare såsom 
civilingenjörsprogrammet i Energi-miljö-management och civilingenjörsprogrammet i Design och 
produktutveckling. 
 

4. Internationalisering 
Högskoleverkets kommentar var att” internationaliseringsarbetet behöver konkretiseras och att stödet 
till lärare som undervisar på engelska behöver stärkas”. 
Arbete har gjorts med att förbättra information om utlandssidor och att utveckla webbsidor. 
En resurs har anställts för att särskilt arbeta med utresande studenter. 
Industriell ekonomi – internationell och Teknisk fysik och elektroteknik – internationell som är unika 
genom sitt sätt att kombinera språk med teknikstudier har startat en språkinriktning i kinesiska. Sedan 
tidigare har Industriell ekonomi – internationell haft en inriktning mot japanska och sedan 2007 finns 
denna inriktning även på Teknisk fysik och elektroteknik – internationell. För dessa utbildningar har 
skapats kontakter med både Kina och Japan för studieplatser till studenter på japansk och kinesisk 
inriktning. Andelen studenter från civilingenjörsprogrammen som studerade utomlands var år  
2006 6,2 % och motsvarande andel för år 2009 var 9,5 %. 
 
Inresandesidan har expanderat kraftigt. Andelen mastersprogram och kurser på engelska har ökat 
sedan 2006. När det gäller lärare så genomsyrar internationalisering verksamheten genom en stor 
andel internationella forskare/lärare, doktorander och en stor del utländska studenter. 
En universitetsövergripande kurs i engelska och interkulturell kommunikation har erbjudits lärare. 
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5. Enkäter och kursutvärderingar 

Studenternas syn på utbildningarna framkommer i olika studentenkäter. Nybörjarenkät, nöjd 
studentenkät samt alumnienkät har tidigare genomförts av tekniska högskolan. Från och med 2008 
genomförs en universitetsgemensam nöjd-student-enkät som ska upprepas vartannat år. Resultatet från 
dessa enkäter pekar på att studenterna är mycket nöjda med sina utbildningar. Sveriges Ingenjörers 
undersökning 2009 till 5000 nyexaminerade ingenjörer visade att Linköpingsalumnerna var mest 
nöjda. Teknisk fysik och elektroteknik fick Teknikföretagens utmärkelse Årets Teknikutbildning 
2007. 
Kursvärderingar granskas kontinuerligt med uppföljningar och även kursutvärderingsprocessen ses 
över med jämna mellanrum. 
Högskoleverket pekade på att utvärdering av utbildning görs på ett bra sätt.  
 

6. Genomströmning 
Högskoleverkets kommentar var att ”resultaten är tillräckliga vad gäller prestation men dåliga när det 
gäller genomströmning”. 
Genomströmning fortsätter att vara ett generellt problem för alla civilingenjörsutbildningar i Sverige. 
En bidragande orsak till genomströmningsproblem kan vara bristande förkunskaper från gymnasiet. 
Tekniska högskolan har engagerat sig hårt i arbetet med nya gymnasieskolan 2011 och dekanus har 
lagt mycket engagemang i ”Teknikdelegationens” arbete. 
 
Linköpings tekniska högskola har deltagit i projektet ”ung ingenjör” i samarbete med Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH), Lunds Tekniska Högskola (LTH), Chalmers Tekniska Högskola, 
Uppsala Universitet (UU) och Luleå Tekniska Universitet (LTU). Projektet genomfördes under 
2008/2009 och behandlade bland annat frågan om genomströmning. Tekniska högskolan deltar för 
närvarande i två Europeiska samarbetsprojekt (EUGENE och ATTRACT) som behandlar 
ingenjörsutbildningarna attraktivitet och också frågan om genomströmning. 
 
Vägar för att underlätta starten för de nya studenterna speciellt när det gäller matematik: 
Fortsatt arbete med att underlätta högskolestarten har gjorts. Sedan 2008 erbjuds studenterna som sökt 
utbildningarna en “nätkurs” i matematik i samarbete med math.se.  
Vid terminsstarten genomförs ett diagnostiskt prov varefter studenterna delas in i grupper där de får 
möjlighet att med “mentorshjälp” lära sig lära. 
 
Hösten 2009 infördes försöksverksamhet med utökat stöd till nybörjare med bristande förkunskaper. 
För programmen Medieteknik, Elektronikdesign och Kommunikations- och transportsystem 
konstruerades en speciell repetitionskurs med syfte att lägga grund för framgångsrika matematikstudier. 
För övriga program har försök gjorts med stödverksamhet i mindre grupper inför ”omduggor”. Dessutom 
har ett moduluppbyggt stödmaterial tagits fram och numera görs en mer ingående analys av resultaten från 
de diagnostiska proven. 
 
Tröskelregler 
Regelbundna uppföljningar görs av studievägledningen. För att ge ytterligare tillfällen till vägledning 
har två kontrollpunkter införts. Inför termin fyra ska alla studenter som inte uppnått 45hp aktivt sökas 
upp av studievägledningen. Studenterna ska erbjudas vägledande samtal och stöd. Samtalet innefattar 
också information om alternativa examina. Inför termin sju krävs att studenten har fullgjort minst 150 
hp av kurserna som ingår i programmets sex första terminer. Det är ett skarpare krav än tidigare och 
även vid denna tröskel skall studenter som inte klarar kraven aktivt sökas upp och erbjudas samtal, 
stöd och hjälp med planering inför fortsatta studier. 
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7. CDIO-struktur och målformuleringar för program och kurser samt strategier för undervisning 

och examination 
En av högskoleverkets kommentarer var “LiTH (Tekniska högskolan) är ett av de tre svenska 
lärosäten som har program som drev fram CDIO. De program som arbetar enligt CDIO-metodiken 
arbetar på ett utmärkt sätt med utvärdering, utveckling och förnyelse av utbildningen”.  
Kritiska kommentarer var att “målen med utbildningarna behöver förtydligas på flera program”, 
”ingenjörsrollen kan behöva tydliggöras i en del program” samt ”strategier för undervisning och 
examination saknas på de flesta programmen men förutsättningarna att införa sådana är goda med det 
kvalitetssystem som används”. Se också punkt 5. 
 
Programmål  
Som en del av Bolognaprocessen har mycket arbete lagts ned på att utveckla programmålen för 
Tekniska högskolans utbildningsprogram.  
För Tekniska högskolans program baseras formuleringarna av programmål på CDIO Syllabus. Detta 
dokument är primärt framtaget för ingenjörsutbildningar, men inom LiTH har dokumentet modifierats 
och kompletterats för att även kunna omfatta utbildningar inom det matematiskt-naturvetenskapliga 
området. Detta arbete har resulterat i dokument och målformuleringar som tydliggör skillnaden mellan 
matematiskt-naturvetenskapliga program, högskoleingenjörsprogram och civilingenjörsprogram. 
Arbetet med att formulera och verifiera programmålen för civilingenjörsprogrammen följer en 
process, där målen struktureras under de fyra huvudrubrikerna  

 
-Matematiska, natur- och teknikvetenskapliga kunskaper. 
-Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt. 
-Förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera. 
-Planering, utveckling, realisering, drift och affärsmässigt förverkligande av tekniska produkter, 
system och tjänster med hänsyn till affärsmässiga och samhälleliga behov och krav. 
 
I det inledande arbetet formulerades övergripande mål för “LiTH-ingenjören” som gäller samtliga 
civilingenjörsutbildningar. 
 
Kursmål och koppling till programmål  
Tekniska högskolans styrelse har beslutat att målskrivningarna för program och för kurserna inom 
dessa ska baseras på CDIO Syllabus.  
 
Alla kursplaner för programmen har skrivits om i enlighet med ”Bolognareformen” vilket innebär att 
målen beskriver vad studenten skall kunna efter avslutad kurs i stället för att som tidigare mer 
beskriva kursens innehåll. Alla kursplaner har dessutom kompletteras med en speciell kursmatris 
(IUAE-matris). IUA(E)-matriserna är ett viktigt verktyg för programnämnderna i arbetet med att 
verifiera att utbildningarna uppfyller Högskoleförordningens mål och att identifiera eventuella brister 
i programmens innehåll och genomförande samt att illustrera progressionen mellan kurser. På 
matrisens y-axel återfinns punkterna under CDIO-syllabus. På matrisens x-axel finns Introducera (I), 
Undervisa (U), Använda (A), Examinera (E) samt en kommentarskolumn. Läraren gör en markering i 
IUAE-matrisen och motiverar i kommentarkolumnen hur markeringarna i matrisen relateras till 
kursens mål, innehåll, genomförande och examination. Om ett kryss tex. satts i kolumnerna U 
och/eller A för en viss rad innebär detta att man därmed anger att motsvarande del av CDIO (LiTH) 
Syllabus omfattas av examination i någon form. I dessa fall ska man även ange i kolumnen för 
examination vilka examinationsmoment som avses genom att skriva in den aktuella 
examinationskoden. 
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Kopplingen mellan programmets och kursens lärandemål kan sedan illustreras med hjälp av en 
programmatris där kolumnerna representerar rubrikerna i CDIO Syllabus och raderna representerar 
kurserna i programmet. 
 
Systematiskt har seminarier och verkstäder för lärare ordnats i fakultetens och i CULs regi (Centrum 
för utbildning och lärande). Under 2009 har verkstäderna omfattat rättssäker examination, progression 
i examinationen, att examinera examensarbeten, att examinera laborationer och att examinera 
färdigheter och förmågor. 
 
Tidigare verkstäder har bland annat tagit upp ”att skriva kursplaner”. 
 
För närvarande pågår diskussioner kring examinationens roll för att uppfylla programmål liksom 
arbete med examinationsformer och betygskriterier. Ungefär 25% av en tjänst har satts av till varje 
institution för att de ska kunna utse en lämplig person som kan vara ett stöd för lärarna i samband med 
att kursplaner och IUAE-matriser skrivs samt att vara kontaktperson för programnämnderna. 
 

8. Kurser som introducerar studenterna till yrket 
Höskoleverket påpekade att ”flera av programmen har sådana kurser men att ingenjörsrollen kan 
behöva tydliggöras i en del program”. 
Genom CDIO-arbetet som gäller samtliga program har ingenjörsrollen förtydligats. Se punkt 7. 
 

9. Genusperspektiv 
Högskoleverkets kommentar var att ”LiU har en ambition att ha ett genusperspektiv på verksamheten 
men att det behöver finnas fler konkreta former”. 
 
Sedan 2005 har det funnits en genuslektor knuten till fakulteten som på 25% arbetar långsiktigt för att 
höja medvetenheten och kunskapen om genusperspektiv. 
Särskilt kan nämnas att utbildningen Datateknik bjöd de nyantagna kvinnliga studerande till ett 
introduktionsprogram under hösten 2009 där man diskuterade kvinnliga nätverk över 
programgränserna och där det fanns tillfälle att träffa kvinnliga alumner. 
 
LiTH har nyligen tillsammans med KTH, LTH och LTU tagit fram ett jämställdhets manifest (se 
bilaga). 
 
Vilka synpunkter och rekommendationer har ni tagit fasta på? Varför just dessa? 
 
Svar: 
 
Programnämnderna har fokuserat på mål för program och kurser då detta pekats ut av högskoleverket 
och varit nödvändigt för Bolognaförändringens genomförande.  
 
Ett annat fokusområde har varit rekrytering med inriktning på att få fler av underrepresenterat kön att 
söka till utbildningarna. 
 
Vilka synpunkter och rekommendationer har ni inte tagit fasta på? Varför just dessa? 
 
Svar: 
 
Samtliga punkter som högskoleverket kommenterat som brister tas upp under punkt 1-9 



2010-04-24 
Dnr LiU-2010-00705 

7(7) 

 

 

       
Tekniska fakulteten 

 

Beträffande de generella synpunkter och rekommendationer som i 
utvärderingsrapporten riktas till ämnet i avsnitten Gemensamma frågeställningar 
samt Högskoleverkets reflektioner: 
 
Vilka synpunkter och rekommendationer har ni tagit fasta på? Varför just dessa? 
 
Svar: 
 
Även i de generella synpunkterna tas genomströmning, försämrade förkunskaper från gymnasiet, 
genusperspektiv, hållbar tillämpning av teknik och internationalisering upp. 
se svar under punkt 1-9. 
 
Vilka synpunkter och rekommendationer har ni inte tagit fasta på? Varför just dessa? 
 
Svar: 
 
Lärarnas arbetstid, profilering och ranking, civilingenjörutbildningens dimensionering, minskade 
resurser har högskoleverket reflekterat över. 
Synpunkterna är av allmän politisk karaktär och svåra att lösa för enskilda programnämnder. Tekniska 
högskolan håller med om att det urholkade grundutbildningsanslaget medför risk för allvarliga 
konsekvenser som kan äventyra civilingenjörsutbildningarnas kvalitet. Lärarnas arbetsbelastning har 
heller inte förbättrats sedan utvärderingen gjordes.  
 
Vilka konkreta åtgärder har ni vidtagit utifrån synpunkterna/rekommendationerna? (Har ni 
redan svarat på denna fråga i samband med fråga 1 och 2 behöver ni givetvis inte svara igen) 
 
Svar: 
 
Se pkt 1-9 
 
Vilka eventuella förbättringar har ni sett utifrån de vidtagna åtgärderna?  
 
Svar: 
 
Se pkt 5. 

 
Vilka eventuella övriga effekter ser ni att utvärderingen har haft på er institution/motsvarande 
och/eller på huvudområdet? (Vi menar här både resultatet av utvärderingen i form av en 
rapport med rekommendationer och själva utvärderingsprocessen) 
 
Svar: 
 
Utvärderingen som sådan har egentligen inte lyft fram något som inte tidigare varit känt av fakultets 
och programledning. Under självvärderingsprocessen gavs tillfälle till fördjupade diskussioner och 
förankring i verksamheten. Legitimitet gavs också till att lägga ner tid på detta. 

 
 


