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Uppföljning av riktlinjer från fakultetsstyrelsen för Tekniska högskolan  

till programnämnderna 2010 
 

 

 Mål för kurser och program 

Att fortsätta det påbörjade arbetet med att använda IUAE-matriser för att säkerställa att 

kurser och program uppfyller de fastställda målen och att examinationen kopplar till målen 

samt medverkar till systematisk progression av kunskap och förståelse, färdigheter och 

förmågor, värderingsförmågor och förhållningssätt.  

 

För att ta fram en bra metod att göra detta på ska nämnderna dokumentera sitt arbetssätt, 

jämföra och diskutera resultatet av arbetet. 

 

Viktigt är att återkoppla till examinatorerna nämndens bedömning av 2009 års inlämnade 

IUAE-matriser inför kursbeställningen till 2011. 

 

Gemensamt LiTH tillsattes en grupp ”IUAE-gruppen” med representanter från respektive 

institution. Till ordförande i gruppen utsågs Ulf Nilsson. Gruppen har bland annat tagit fram 

"IUAE-matriser for dummies" som är en kort vägledning för att fylla i IUAE-matriser som 

komplement till det vägledningsdokument som tidigare tagits fram och som tillhandahålls i 

samband med den årliga kurplanrevideringen. Arbetet fortsätter. 

Nytt för året var också möjligheten för institutionerna att lägga in IUAE-matriser i samband 

med kursplanrevisionen. Matriserna kopplar till studiehandboken för 2011 och finns nu inlagda 

under rubriken mål i varje kursplan. 

 

Särskilda kommentarer: 

 

KB-nämnden 

Arbetet startade under ht 2009 och fortsatte sedan under våren 2010 då 

programplaneringsgrupperna(PPG) för PKB läste och kommenterade samtliga kursplaner inför 

revideringen sommaren 2010.  

Inför kursplanerevisionen 2010 besökte  utbildningsledaren  IFM för att diskutera vikten av 

och användningsområdet för IUAE-matriserna och nämndsamordnaren arbetade med att få in 

IUAE-matriser på kurser där dessa ännu inte hade lämnats in. 

 I dagsläget när kontaktpersonerna för IUAE-matriserna påbörjat sitt arbete har läget ytterligare 

förbättrats men då materialet ännu ej är komplett har vi inte påbörjat analysen än . 

Kontaktpersonerna från IFM och MAI har deltagit vid PPG-möten under hösten för att 

diskutera hur samverkan bäst kan göras.   

 

 

EF-nämnden 

I det årliga kursplanrevisionsarbetet läser programplangrupperna samtliga kursplaner och 

åtgärdar dessa vid behov. 
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Två ”workshops” har genomförts under året. ”Workshop” nummer ett organiserades för IFMs 

lärare i avsikt att diskutera IUAE-matriser för kurser och kopplingen till programplaner. 

”Workshop” nummer två riktade sig till alla lärare som undervisar i kurser på ED-programmet 

samt studentrepresentanter och hade som syfte att diskutera kursmål och kopplingen till 

programmål. Vi arbetade med de inlämnade IUAE-matriserna för kurserna och utifrån dessa 

diskuterade vi utbildningsplanens mål för vad en civilingenjör på ED skall kunna.  

I Programplanegrupperna diskuterades hur man kan knyta läraktiviteter till rubriker i 

Syllabusen och nämndens ordförande Svante Gunnarsson gjorde därefter en presentation på 

LGU.  

Vid det årliga Nordiska CDIO-mötet som denna gång var i Umeå hade Svante Gunnarsson en 

presentation om IUAE-arbetet.  

 

DM-nämnden 

Arbetet med att säkerställa målen med programmen inleddes 2010 med fokus på 

Civilingenjörsprogrammen. Detta gjordes genom att utgå från programmens övergripande 

matriser (de sk programmatriserna) för att identifiera luckor i förhållande till de krav och mål 

som är uppställda i våra egna utbildningsplaner. Resultatet av denna analys påvisade brister i 

underlaget som främst bestod i felaktigheter i kursmatriser som kunde åtgärdas. Det behövs 

dock genomgående en bättre kunskap om IUAE-matriserna bland kursansvariga något som 

LiTHs gemensamma pågående projekt ska lösa. Resultatet visade också på att våra 

civilingenjörsprogram bra täcker hela spannet av mål men att enstaka birster fanns som förstås 

ska åtgärdas. Arbetet med programmatriser kommer att fortsätta under 2011 även på övriga 

program. 

 

MD-nämnden 

Under 2010 har MD startat en total omstrukturering av såväl civilingenjörsutbildningen som 

högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik (M-MMX). För högskoleingenjörsutbildningen 

har arbetet inriktats mot att erbjuda två tillämpade avslutningar inom konstruktions- respektive 

produktionsteknik samt ytterligare en som vid rätt kursval skulle kunna innebära en övergång 

till civilingenjörsutbildningens avslutande Masterprofiler efter erhållen kandidatexamen. 

Angående civilingenjörsutbildningen har målet varit att införa ett kandidatarbete under termin 

6. För att möjligöra detta har omfattande omstruktureringar av det befintliga programmet 

utförts. Fokus på arbetet har varit att erhålla en systematisk progression mellan de olika 

kurserna i syfte att öka kunskap och förståelse samt färdigheter och förmågor. De inlämnade 

IUAE-matriserna har i detta sammanhang varit till stor hjälp.  

Efter de inledande tre åren är studenterna väl skickade för att påbörja någon av de sju 

masterprofiler M-programmet för tillfället erbjuder. Ett flertal av dessa masterprofiler kommer 

även att innebära att studenten kan erhålla ett Double-Degree med några av våra 

samarbetspartners, under förutsättning att utbytesstudier bedrivs vid de respektive aktuella 

lärosätena.     

Angående internationella utbyten har avtalsförhandlingar med samarbetspartner även förts för 

att erbjuda M-studenter möjlighet att studera en eller två terminer vid University of Shanghai 

(US). Termin två skulle i detta fall innebära projektarbete eller examensarbete i lokala företag 

med handledning från US. Under 2011 kommer de första två M-studenterna att deltaga i ett 

sådant utbyte.  

 

Under inledningen av 2011 kommer MD att införa en gammal god M-tradition som gått under 

arbetsnamnet ”M-linjen på en dag”. Detta innebar att varje examinator i samtliga programmets 
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kurser under ett seminarium kort presenterade sin kurs för övriga kolleger. Detta kommer vi att 

återskapa och inbjuda varje examinator att presentera sin IUAE-matris för MD samt kolleger. 

Vi ser fram mot att i detta sammanhang även samarbeta med den arbetsgrupp som tillsats av 

fakultetsledningen för att under 2011 slutföra arbetet med IUAE-matriser. 

För MD:s övriga civilingenjörsprogram har EMM varit inriktat mot att bygga termin 4 och 5. 

För DPU har motsvarande arbete skett för att skapa tre Masterprofiler. Den första generationen 

av DPU-studenter påbörjar under vt 2011 sin termin 8. 

 

 Examensarbete 
Att utarbeta en modell för att överblicka kvaliteten på de egna utbildningarnas 

examensarbeten.  

 

Att ta fram vilka faktorer som påverkar examensarbetens kvalitet och föreslå gemensamma 

åtgärder för att om möjligt höja denna. 

 

Att ge tydliga direktiv till examinatorerna utifrån fastställda kursplaners lärandemål. 

 

Linköpings universitet (LiU) och Umeå universitet (UmU) har under året drivit ett gemensamt 

projekt om utbildningskvalitet. Särskilt har arbete gjorts när det gäller utvärdering av 

examensarbeten. En handledning för utvärdering av examensarbeten togs fram och testades. 

Från LiTH deltog Teknisk fysik och elektroteknikprogrammet där examensarbeten slumpades 

fram och jämfördes med examensarbeten från Teknisk fysik i Umeå. 

Gemensamt för programnämnderna har regelverket för examensarbete skrivits om. Särskilt har 

examensarbetesprocessen tydliggjorts. Under arbetet har representanter(studierektorer) för 

berörda institutioner bjudits in till LGU för att redogöra för hur examensarbetesprocessen 

genomförs på institutionerna. Det nya regelverksförslaget skickades som remiss till 

institutionerna för att därefter göras klart till studiehandboken för 2011. 

Vid det årliga Nordiska CDIO-mötet i Umeå hade Ulf Nilsson en presentation om 

kvalitetsarbetet runt examensarbete. 

 

Särskilda kommentarer: 

 

KB-nämnden 

PKB har under 2010 arbetat med att sprida information om examensarbetets relevans för 

kvalitetsutvärderingarna framöver. Särskilt har skillnaderna i målen för ett examensarbete som 

utförs för en teknologie masterexamen jämfört med för ett examensarbete som utförs för en 

naturvetenskaplig masterexamen poängterats. En studie har genomförts där totalt nio 

anonymiserade examensarbeten som genomförts på civilingenjörsvarianten och 

naturvetarvarianten av Kemisk biologi studerats med syfte att se om skillnaden är synbar idag 

och för att sammanställa riktlinjer för att skillnaden ska vara tydlig framöver. Utifrån detta kan 

vi dra vissa slutsatser som är generaliserbara angående teknikvetenskapliga/naturvetenskapliga 

examensarbeten inom bioteknikområdet. Vi planerar att sammankalla till ett informationsmöte 

kring detta i januari 2011. 

 

EF-nämnden 

I det universitetsövergripande projektet med Umeå universitet deltog nämnden med Teknisk 

fysik och elektroteknikprogrammet(Y) där examensarbeten slumpades fram och jämfördes med 

examensarbeten från Teknisk fysik i Umeå. Tre erfarna examinatorer från respektive 
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utbildning engagerades för att med hjälp av den framtagna mallen värdera examensarbeten. 

Examensarbeten från Teknisk fysik i Umeå lästes och kommenterades vid LiTH och 

examensarbetena från Teknisk fysik och elektroteknik vid LiTH lästes och kommenterades av 

examinatorerna vid Teknisk fysik i Umeå. 

 

För att få en bättre bild av kvalitén på examensarbetena vid Teknisk fysik och 

elektroteknikprogrammet, LiTH engagerades ”våra” examinatorer för att på nämndens initiativ 

också läsa samtliga Y-examensarbeten.  

 

DM-nämnden 

DM-nämnden har fokuserat på att via programplaneringsgrupperna sprida information om 

vikten av kvaliteten på examensarbetena. I övrigt följer vi de andra aktiviteter på LiTH som har 

genomförts för att hitta en modell för att säkerställa kvaliteten. 

 

MD-nämnden 

Då det nu föreligger anvisningar till institutionerna för examensarbete, avser MD att inbjuda de 

ämnesföreträdare som är verksamma inom de tio masterprofiler MD för tillfället ansvarar för, 

till ett examinationsseminarium. Detta examinationsseminarium kommer att genomföras 

snarast och med stöd av personal från CUL.  

 

 

 

 

 


