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Kandidatprogrammet i matematik 

 

Basdata 

Program: Kandidatprogrammet i matematik, 180 hp 

Examen: Filosofie kandidatexamen i matematik 

Antal nybörjarplatser per år: 10 

 

Programmets innehåll och syfte 

Aktuell utbildningsplan samt programplan inklusive kursplaner för kandidatprogrammet i 

matematik finns på studieinformationssidorna på webben och kan sökas fram via 

https://liu.se/studieinfo. Alla dokument uppdateras och fastställs årligen. 

Kandidatprogrammet i matematik kallas hädanefter för Mat-programmet. 

 

Det övergripande målet för programmet är att ge studenterna de grundläggande kunskaper, 

färdigheter och förhållningssätt som krävs för yrkesverksamhet inom områden som 

använder mycket matematik eller för studier i matematik på avancerad nivå. Programmet 

är tänkt att svara mot framförallt nationella men även internationella behov från 

universitet, näringsliv och samhället i övrigt.  

 

Studenter från kandidatprogrammet i matematik ska: 

➢ vara väl förberedda för fortsatta studier på avancerad nivå men också fungera väl på 

arbetsmarknaden såväl nationellt som internationellt 

➢ vara väl förberedda för naturvetenskaplig och matematisk kommunikation med 

skilda målgrupper 

➢ kunna bidra till en hållbar utveckling av samhället 

 

Programmet startade höstterminen 2007 och omfattar totalt 180 högskolepoäng. 

Dessförinnan existerade programmet som ett 4-årigt magisterprogram med möjlig 

kandidatutgång efter 3 år. 

 

Av programmets 180 hp utgörs 130 hp (22 kurser) av obligatoriska kurser, exklusive 

examensarbetet på 16 hp. Bland de obligatoriska kurserna ingår kurser i samtliga 

delområden som här utgör ämnesområdet matematik: matematik, beräkningsvetenskap, 

matematisk statistik och optimeringslära, men även programmering och vetenskapsteori. 

Av dessa 146 hp är 30 hp (6 kurser), exklusive examensarbetet, unika för Mat-programmet, 

och här finns exempelvis fördjupning i en- och flervariabelanalys, matematikprojekt och 

geometri. 
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De kurser som utgör Mat-programmets första termin finns även tillgängliga i ett 

fristående kurspaket, och studenter som läst detta kan sedan ansöka om att bli antagna 

till senare del på programmet. Ungefär en sjättedel av studenterna antas på detta sätt. 

 

Inom programmet finns fyra olika inriktningar – spår – som en hjälp att gruppera 

kurser i det valbara utbudet. Det är frivilligt att följa ett spår, och examensbevisen 

innehåller ingen information om eventuellt valda spår. För närvarande finns följande 

spår:  

➢ Datalogi (54 hp valbart) 

➢ Ekonomisk modellering och optimering (52 hp valbart) 

➢ Matematik (30 hp valbart) 

➢ Teknisk matematik (56 hp valbart) 

 

Därutöver finns 68 hp valbart kursutbud som inte ingår i något spår, såväl matematisk 

fördjupning som tillämpning och mer orienterande ämnen som ekonomi och språk. Även 

om de valbara kurserna i spåren till viss del överlappar varandra finns det alltså ett stort 

valbart kursutbud. 

 

Ytterligare en möjlighet Mat-programmet erbjuder är att utöver det som behövs för 

kandidatexamen i matematik läsa 30 av de 90 hp kompletterande pedagogisk utbildning 

som behövs för en ämneslärarexamen i matematik. (För utbildning till ämneslärare i 

gymnasieskolan krävs 120 hp matematik, vilka läses inom Mat-programmet.) 

 

Om kvalitetsrapporten 

Bilagorna är generellt skrivna för alla kandidatprogram vid tekniska fakulteten, medan 

rapportens första del är programspecifik. De nyckeltal som tekniska fakulteten avser att 

presentera och analysen av dessa presenteras under rubrik 8: Analys av nyckeltal.  

 

Rapporten är sammanställd av Martin Enqvist och Håkan Örman, diskuterad i den 

programplaneringsgrupp som hanterar Mat-programmet samt fastställd vid 

programnämndsmötet den 20 september 2018. Studenterna finns representerade i såväl 

programplaneringsgruppen som programnämnden. 
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1. Måluppfyllelse 

Bedömningsgrunder:  

- Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att 
studenterna uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt 
examensordningen när examen utfärdas.  

 

Arbetet med att formulera och verifiera programmålen för Mat-programmet genomförs 

enligt samma process som för övriga kandidat- och masterutbildningar samt ingenjörs-

program (såväl högskoleingenjör som civilingenjör) vid tekniska fakulteten och baseras på 

CDIO-ramverket. I bilaga 1 finns  

• en redogörelse för hur arbetet med att säkra de nationella examensmålen 

genomförs 

• en beskrivning av arbetet med att för studenterna tydliggöra kopplingen mellan 

examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination 

• en beskrivning av hur utbildningen arbetar med progression  

• en beskrivning av hur utbildningen arbetar för att studenterna ska ha möjlighet att 

slutföra utbildningen inom planerad studietid. 

 

I korthet används IUAE-matriser för att förtydliga vilka CDIO-mål som varje enskild kurs 

bidrar till att uppfylla. Alla IUAE-matriser sätts sedan samman till en programmatris och 

tillsammans med en översättning som visar hur CDIO-målen kopplar till examensmålen för 

respektive utbildning, så kan måluppfyllelsen visas. För mer information om CDIO-ram-

verket hänvisas till bilaga 1. 

  

Nedan exemplifieras och kommenteras ovanstående för Mat-programmet. 

 

1.1 IUAE-matris för en obligatorisk kurs inom programmet 

Tekniska fakulteten använder så kallade IUAE-matriser för att på ett strukturerat sätt 

koppla lärandemål och examination i kurser till programmålen och därigenom 

examensordningens mål (se bilaga 1). Figur 1 nedan visar IUAE-matrisen för den 

obligatoriska kursen TANA81 Matematikprojekt, där de romerska siffrorna hänvisar till 

kursmålen så som de numrerats i kursplanen. Kursen är klassad som en G1-kurs, ges på 

vårterminen i årskurs 1 och bygger på tidigare kurser i matematik (linjär algebra och 

envariabelanalys). Huvudsyftet är att introducera frågeställningar som är relevanta för 

matematiskt–tekniskt utvecklingsarbete samt modeller för projektarbete och 

projektstyrning. Detta återspeglas i IUAE-matrisens mål 2.1 samt 5.2–5.5.  

 

I kursen betonas det egna ansvaret – som enskild student och som grupp – för att projektet 

fullföljs inom utsatt tid, med leveranser enligt uppgjord tidsplan och med hänsyn tagen till 

tillgängliga resurser. Detta återspeglas i mål 5.3 och 5.4. Utbildningen i projektstyrning och 

träningen i att arbeta i en projektgrupp enligt en given projektmodell återspeglas i mål 3.1.  
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I kursen skrivs ett flertal dokument knutna till projektet. Exempelvis inleds projektet med 

att skriva en projektplan där det i detalj beskrivs hur gruppen planerar att angripa 

problemet, vilka resurser gruppen har till sitt förfogande, samt hur resurserna skall 

fördelas. Rollfördelningen inom gruppen (projektledare, ansvariga för olika delområden, 

etc.) klargörs. Dessutom skall uppgiften delas upp i ett antal olika, helst oberoende, 

aktiviteter så att det tydligt framgår hur gruppen tänker sig att uppgiften skall angripas. 

Kärnan i projektplanen är aktivitetslistan som till största delen upptas av projektspecifika 

aktiviteter. Den viktigaste resursen är den tid som gruppmedlemmarna kan lägga ned på 

arbetet. Därför skall en detaljerad tidsplan upprättas där det för varje vecka bestäms hur 

många timmar gruppen skall lägga ned på projektarbetet, samt hur denna tid skall fördelas 

på olika aktiviteter inom projektet. 

 

Projektet som ska genomföras är upplagt som en förstudie där målet är att utveckla en 

prototyp som ska kunna ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Projektuppgifterna 

kan variera mellan åren men under vårterminen 2018 genomfördes fyra projekt, 

Interpolation och bilder, Behandling av cancer med strålterapi, Automatisk 

teckenidentifiering och Kryptering och RSA-algoritmen. Prototyperna som utvecklas 

består typiskt av en eller flera funktioner som är implementerade i mjukvara och som kan 

användas för att lösa en viss kategori av problem. För att en användare ska kunna testa 

prototypen är ett av projektkraven att skriva en bruksanvisning för den. Ett annat 

projektkrav är att genomföra en litteraturstudie som kan ligga till grund för 

vidareutveckling av prototypen. 

 

Resultatet av det utförda arbetet ska dokumenteras i en artikel som ska vara skriven på ett 

sådant sätt att den skulle kunna presenteras på en teknikvetenskaplig konferens. Artikeln 

ska bland annat innehålla nödvändig bakgrundsinformation, en beskrivning av vad som har 

gjorts samt exempel som visar att den undersökta metoden och den framtagna prototypen 

fungerar. Projektet avslutas med en projektkonferens där resultaten presenteras muntligt 

inför en större grupp studenter. Studenterna skriver också en efterstudie där de utvärderar 

projektuppgiften, kursupplägget, lärarinsatserna och den egna projektgruppens 

arbetsinsatser samt reflekterar över hur projektstyrningsmodellen som använts har 

fungerat. 

 

Under kursens gång medverkar språk- och kommunikationslärare från Institutionen för 

kultur och kommunikation (IKK) och Centrum för människa, teknik, samhälle (CMTS). 

Dessa lärare ansvarar för föreläsningar och övningar i skriftlig och muntlig kommunikation 

samt ger återkoppling till studenterna på deras skriftliga och muntliga presentationer. 

Kursens kommunikationsmoment återspeglas i mål 3.2 och 5.5.  
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Figur 1: IUAE-matrisen för den obligatoriska kursen TANA81 Matematikprojekt. 

 

  

2017  TANA81  Matematikprojekt    I     U     A    EXAKOD   KOMMENTAR 

1 MATEMATISKA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAPLIGA 
KUNSKAPER 

  

1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen     x     UPG2  Projekten har matematiskt 
innehåll. (I, V) 

1.2 Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen              

1.3 Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen              

2 INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

  

2.1 Ingenjörsmässigt/vetenskapligt tänkande och problemlösning  x   x   x  UPG2  Under projektarbetet löses 
ett praktiskt problem av 
studenterna. (I, V) 

2.2 Experimenterande och kunskapsbildning              

2.3 Systemtänkande              

2.4 Individuella färdigheter och förhållningssätt              

2.5 Professionella färdigheter och förhållningssätt              

3 FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH KOMMUNICERA   

3.1 Förmåga att arbeta i grupp  x   x   x  UPG1,UPG2  Gruppdynamikföreläsning 
med närvaro samt 
projektarbetets 
genomförande. (II, IV) 

3.2 Förmåga att kommunicera  x   x   x  UPG1,UPG2  Föreläsning i 
kommunikation med 
närvaro samt 
presentationen av 
projektet. (III, IV) 

3.3 Förmåga att kommunicera på främmande språk              

4 PLANERING, UTVECKLING, REALISERING, DRIFT OCH 
AFFÄRSMÄSSIGT FÖRVERKLIGANDE AV TEKNISKA PRODUKTER, 
SYSTEM OCH TJÄNSTER MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH 
SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV 

  

4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling 

             

4.2 Företags och affärsmässiga villkor              

4.3 Att planera system              

4.4 Att utveckla system              

4.5 Att realisera system              

4.6 Att ta i drift och använda              

5 PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV 
FORSKNINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH 
SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV 

  

5.1 Samhälleliga villkor              

5.2 Ekonomiska villkor  x      x  UPG2  Projektarbetesföreläsning 
introducerar. Examineras 
genom projektarbetet. (IV) 

5.3 Att planera forsknings- och utvecklingsprojekt  x      x  UPG2  Projektarbetesföreläsning 
introducerar. Examineras 
genom projektarbetet. (IV, 
V) 

5.4 Att genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt  x      x  UPG2  Projektarbetesföreläsning 
introducerar. Examineras 
genom projektarbetet. (II) 

5.5 Att rapportera och redovisa forsknings- och utvecklingsprojekt  x      x  UPG2  Projektarbetesföreläsning 
introducerar. Examineras 
genom projektarbetet. (III) 
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1.2 Programmatris för Mat-programmet 

Programmatriserna är en sammanställning av vilka mål i tekniska fakultetens utökade 

version av CDIO Syllabus (se bilaga 1) som respektive kurs bidrar med och de kan därför 

användas för att ta fram information om eventuella mål som behöver förstärkas. I bilaga 1 

finns även generella översättningar som visar att examensmålen i högskoleförordningen 

uppfylls om målen i CDIO Syllabus uppfylls. Programmatrisen för Mat-programmets 

obligatoriska, valbara och frivilliga kurser visas i figur 2.  

 

Denna matris visar att det mål som flest obligatoriska kurser (20 av 22) innehåller 

undervisning i är ingenjörsmässigt/vetenskapligt tänkande och problemlösning (2.1). 

Många av de obligatoriska kurserna (18 respektive 15 av 22) innehåller också undervisning i 

grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen (1.1) och individuella 

färdigheter och förhållningssätt (2.4). Att fokus ligger på dessa tre mål är helt i linje med 

intentionen med programmet. Vidare undervisas målen om experimenterande och 

kunskapsbildning (2.2) och kommunikation (3.2) i drygt en fjärdedel av de obligatoriska 

kurserna.  

 

När det gäller användningen av kunskaper, färdigheter och förmågor hamnar även här 

ingenjörsmässigt/vetenskapligt tänkande och problemlösning (2.1) högst (20 av 22 

obligatoriska kurser). Vidare används kommunikation (3.2), kunskaper i grundläggande 

matematiska och naturvetenskapliga ämnen (1.1), individuella färdigheter och 

förhållningssätt (2.4) och experimenterande och kunskapsbildning (2.2) i 18, 17, 15 

respektive 14 obligatoriska kurser.   

 

Förmåga att arbeta i grupp (3.1) används i stor utsträckning (9 av 22 obligatoriska kurser) 

men undervisningen om detta mål är begränsad till ett litet antal kurser (2 obligatoriska 

kurser och 3 valbara). Det är dock värt att notera att kursen TANA81 Matematikprojekt (se 

avsnitt 1.1) ger studenterna betydande kunskaper i just förmågan till grupparbete eftersom 

den kursen innehåller undervisning i projektstyrning samt övning i att arbeta i en 

projektgrupp enligt en given projektmodell. Eftersom alla andra kurser som använder 

förmågan att arbeta i grupp ligger senare i programmet har studenterna möjlighet att där 

utnyttja och repetera de kunskaper de har fått i TANA81 Matematikprojekt.  

 

Två mål som inte beaktas så mycket i de obligatoriska kurserna är kunskaper i 

teknikvetenskapliga ämnen (1.2) och fördjupade kunskaper i något/några tillämpade 

ämnen (1.3). Det här är dock ganska naturligt på ett kandidatprogram i matematik som 

endast innehåller ett fåtal obligatoriska kurser utanför matematikområdet. Det finns dock 

gott om valbara kurser på programmet som både undervisar om och använder dessa 

kunskaper. Eftersom alla studenter väljer 50 hp valbara kurser (inklusive examensarbetet) 

kommer dessa mål troligen att vara beaktade för de flesta studenter som tar examen. Det är 

också rimligt att inslagen av fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen (1.3) 

inte kan vara så omfattande i ett kandidatprogram i matematik. Vidare är kunskaper i 

teknikvetenskapliga ämnen (1.2) inte ett CDIO-mål som måste vara uppfyllt för att en 

kandidatexamen ska uppfylla de nationella examensmålen (se bilaga 1, avsnitt 1.1). 
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Systemtänkande (2.3) är också ett mål som inte behandlas så mycket i de obligatoriska 

kurserna men där det finns gott om valbara kurser som undervisar eller använder 

kunskaper i ämnet. Eftersom systemtänkande inte är ett centralt begrepp i grundläggande 

matematikkurser utan traditionellt brukar tas upp i tillämpade kurser eller i avancerade 

kurser i matematik är det naturligt att detta mål får tillgodoses av de valbara kurserna inom 

programmet. Professionella färdigheter och förhållningssätt (2.5) undervisas i 4 

obligatoriska kurser och används i 3 kurser. Eftersom det dessutom finns flera valbara 

kurser som tar upp detta mål får studenterna sammantaget goda kunskaper inom detta 

område.  

 

Kommunikation på främmande språk (3.3) är ett mål där det inte finns något undervisande 

moment i programmets kurser men där tidigare kunskaper används i flera kurser. Här är 

det dock värt att notera att inte ens THEN18 Engelska innehåller undervisning i detta mål, 

vilket rimligen är ett misstag. Det finns också skäl att misstänka att det finns en hel del 

subjektivitet i bedömningen av hur stora inslagen är av just kommunikation på främmande 

språk. Flera kurser har till exempel litteratur på engelska men det är inte alltid som det 

klassas som en användning av kunskaper i mål 3.3. Till saken hör också att Linköpings 

universitet har en språkpolicy som säger att undervisning på kandidatnivå huvudsakligen 

bör ske på svenska.  

 

Kategori 5 handlar om planering, genomförande och presentation av forskningsprojekt med 

hänsyn till vetenskapliga och samhälleliga behov och krav och här är programmatrisen 

relativt tom. Bland de obligatoriska kurserna finns det undervisning i samhälleliga villkor 

(5.1) och rapportering och redovisning av forsknings- och utvecklingsprojekt (5.5) i varsin 

kurs (TGTU76 Vetenskapsteori respektive TAMS65 Matematisk statistik I, 

fortsättningskurs) och det finns bara två valbara kurser där det undervisas om de mål som 

ingår i kategori 5. Undervisning om att genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt (5.4) 

saknas helt på programmet. Användningen av kunskaper inom kategori 5 är inte heller 

omfattande på programmet. Kunskaper om ekonomiska villkor för forskning och utveckling 

(5.2), samt planering (5.3), genomförande (5.4) och rapportering (5.5) av forskning- och 

utvecklingsprojekt används i TANA81 Matematikprojekt och planering (5.3) tas även upp i 

TGTU56 Introduktion till examensarbete.  

 

Det kan finnas moment som rör samhälleliga villkor (5.1) i fler kurser än vad som anges i 

programmatrisen. Till exempel har kursen TAOP07 Optimeringslära grundkurs ett kursmål 

som säger att studenterna ska kunna exemplifiera hur optimeringsmetodik kan användas 

för att hushålla med personella resurser och begränsa miljöpåverkan. Moment som rör 

målen 5.3–5.5 bör ingå i studenternas examensarbeten, men vanligen sker där inte någon 

systematisk undervisning i dessa frågor.  

 

Trots dessa möjliga inslag som inte syns i programmatrisen och trots att man inte kan 

räkna med att mål från kategori 5 ska tas upp i många kurser på ett kandidatprogram skulle 

det vara önskvärt om dessa mål blev mer synliga i några av kurserna. Det största behovet 

verkar vara att införa något undervisande moment om genomförande av forsknings- och 

utvecklingsprojekt (5.4) eftersom det helt saknas i dagsläget. En prioriterad åtgärd bör 
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också vara att stärka undervisningen om planering av forsknings- och utvecklingsprojekt 

(5.3). Båda dessa förstärkningar bör helst ske inom det obligatoriska kursutbudet så att alla 

studenter får tillräckliga kunskaper inom dessa områden oavsett vilka valbara kurser de 

väljer. Inslagen av målen 5.1, 5.2 och 5.5 kan med fördel också ökas men här är utgångs-

läget bättre och mål 5.2 är dessutom ett CDIO-mål som inte måste vara uppfyllt för att en 

kandidatexamen ska uppfylla de nationella examensmålen (se bilaga 1, avsnitt 1.1). 

 

Trots utrymmet för förbättringar inom kategori 5 bedömer vi att Mat-programmet uppfyller 

alla de mål som ingår i examensordningen eftersom de starka inslagen av kategori 1–3 i 

programmet också bidrar till uppfyllelsen av de mål som innefattar kategori 5 (se bilaga 1, 

figur 1). 

 

1.3 Exempel på progression 

Mat-programmet innehåller 22 obligatoriska kurser om totalt 130 hp, varav 96 hp är på G1-

nivå och 34 hp är på G2-nivå. För att uppnå kursfordringarna om 180 hp, inklusive 16 hp 

examensarbete, finns 29 valbara kurser om totalt 184 hp att välja bland. Av dessa är 4 (26 

hp) på G1-nivå, 20 (128 hp) på G2-nivå och 5 (30 hp) på A-nivå. Programmatrisen visar att 

undervisningen gradvis förskjuts från grundläggande kunskaper (underkategori 1.1) till 

fördjupade och tillämpade kunskaper (1.2 och 1.3) och större inslag av systemtänkande 

(2.3) och professionella färdigheter (2.5).  

 

Om man fokuserar på ämnesinnehållet i kurserna så kan man också se en mycket tydlig 

progression tack vare matematikämnets systematiska teoribyggnad. Under det första året 

läser studenterna en sekvens av kurser (TATM79 Matematisk grundkurs, TATA41 

Envariabelanalys 1 och TATA42 Envariabelanalys 2) som bygger direkt på varandra och där 

studenterna lär sig grunderna inom matematisk analys. Parallellt läser studenterna en 

grundkurs i linjär algebra (TATA24) och under den sista läsperioden under det första året 

bygger man vidare på analyskunskaperna i en kurs i flervariabelanalys (TATA43) som också 

har linjär algebra-kursen som förkunskap. 

 

Progressionen fortsätter under det andra året, både inom ren matematik med kurser om 

vektoranalys (TATA44) och komplex analys (TATA45) men också med kurser om 

matematisk statistik (TAMS15 och TAMS65) och optimeringslära (TAOP07 och TAOP24) 

som också bygger på matematiken från det första året. 

 

Under det andra och tredje året har man möjlighet att inrikta sig mot ett av de fyra spåren 

inom programmet (Datalogi, Ekonomisk modellering och optimering, Matematik, Teknisk 

matematik). Progressionen mellan kurserna fortsätter där inom varje spår och inom 

Teknisk matematik kan man till exempel läsa kurser i fourieranalys (TATA77), signaler och 

system (TSDT18) och reglerteknik (TSRT12) som direkt bygger vidare på varandra och på 

den tidigare matematiken. 
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Termin Kurskod Kursnamn o/v 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1 TATA24  Linjär algebra o IU     UA A   UA     A                         

1 TATA32  Diskret matematik o IUA     UA A   UA     A                         

1 TATA41  Envariabelanalys 1 o IUA     UA A   UA     A                         

1 TATA72  Matematisk fördjupning o UA     UA A   UA     UA                         

1 TATM79  Matematisk grundkurs o IUA     IUA UA   UA     IUA                         

2 TANA81  Matematikprojekt o U     IUA         IUA IUA                 IA IA IA IA 

2 TATA42  Envariabelanalys 2 o IUA     UA A   UA     A                         

2 TATA43 Flervariabelanalys o IUA     UA A   UA     A                         

2 TATA73  Matematisk fördjupning fk o IUA     UA A   UA     UA                         

2 TDDC74  

Programmering - abstraktion 
och modellering 

o                                             

3 TAMS15  

Matematisk statistik I, 
grundkurs 

o IUA     IUA IU   U U A A                         

3 TANA22  Beräkningsmatematik o UA UA   UA UA   A   A A                         

3 TATA44  Vektoranalys  o IUA     UA     UA                               

3 TATA45  Komplex analys o IUA     UA A   UA     A                         

4 TAMS65  

Matematisk statistik I, 
fortsättningskurs 

o IUA     IUA IU   U U A A A                     IU 

4 TAOP07  Optimeringslära grundkurs o UA A   IUA   I I   A         U                 

4 TAOP24  

Optimeringslära 
fortsättningskurs 

o UA A   IUA   I I   A A       U                 

5 TATA49  Geometri med tillämpningar o IUA   I UA UA A UA IA A A A                       

5 TATA77  Fourieranalys o IUA     UA A   UA     A                         

5 TDDC76  

Programmering och 
datastrukturer 

o A UA   UA A UA A UA A UA       UA UA UA             

5 TGTU56  

Introduktion till examensarbete 
för matematiker och fysiker 

o         A   UA UA UA UA                   A     

6 TGTU76  Vetenskapsteori o       IUA IU                         IU   I     

  

3 TATA34  Analys, överkurs v IUA     UA A   UA     A A                       

3 TATA71  

Ordinära differentialekvationer 
och dynamiska system 

v IUA     UA     UA     A                         

3 TEAE01  Industriell ekonomi, grundkurs v A A I UA I UA UA I UA UA   UA UA         UA UA I     

3 TSTE05  Elektronik och mätteknik v A U I U U   UA   A A                         

4 TATA53 Linjär algebra, överkurs v UA     UA A   UA     A A                       

4 TATA54  Talteori v UA     UA     UA     A A                       

4 THEN18 Engelska v       U U U  A           U 

4 TPPE24  

Ekonomisk analys: Besluts- och 
finansiell metodik 

v A   IU U   U U   U                           

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA24
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA32
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA41
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA72
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATM79
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TANA81
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA42
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA43
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA73
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TDDC74
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TAMS15
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TANA22
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA44
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA45
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TAMS65
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TAOP07
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TAOP24
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA49
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA77
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TDDC76
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TGTU56
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TGTU76
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA34
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA71
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TEAE01
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TSTE05
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA53
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA54
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TPPE24


2018-09-17 
DNR LIU-XXXX -YYYYY  

8 (53) 

  

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 

 

 

4 TPPE98  

Ekonomisk analys: Ekonomisk 
teori 

v A   IU UA   IUA U   A A   IU I IU                 

4 TPTE06  Praktik v     A UA     UA UA A A     U                   

5 TAMS17  

Statistisk teori, 
fortsättningskurs 

v IUA     IUA IUA   U U   A                         

5 TAOP18  

Optimering av 
försörjningskedjor 

v UA A   IUA   I I   A A       U                 

5 TATA55  Abstrakt algebra  v UA     UA     UA     A A                       

5 TATA74  Differentialgeometri v IUA     IUA UA IA UA A A A                         

5 TDDC17  Artificiell intelligens v A UA U UA UA       A         I I I             

5 TDDD72  Logik v UA A   U U I I         I   I   I             

5 TEIO04  Projektledning v       A   A A A U U   U U I I       U U   U 

5 TPPE13  Produktionsekonomi v A A IU   IUA   U UA A     I IU IU I               

5 TPPE17  Corporate Finance v A   IU A UA A A   A   A IU IU                   

5 TSDT18  Signaler och system v UA UA I UA   U UA   A A       U IU               

5 TSIT02  Datasäkerhet v A IUA IU A     UA   A A A U U U U               

5 TSKS11  

Nätverk: modeller, algoritmer 
och tillämpningar 

v UA IUA   UA UA UA UA UA   UA A                       

6 TATA27  Partiella differentialekvationer v UA I IU UA UA   UA U   A                         

6 TATA78  Komplex analys fk v IUA     UA A   UA     A A                       

6 TDDD12  Databasteknik v A UA   UA UA UA UA I A A       UA UA UA         I I 

6 TEIO20  

Entreprenörskap och start av 
nya verksamheter 

v A   A UA A UA UA I IA UA A IUA UA                   

6 TSKS10  

Signaler, information och 
kommunikation 

v A UA IUA UA A UA UA A   A A                       

6 TSRT12  Reglerteknik  v A IU   IU UA IU A   A A IA I   IU IU I             

  

1 TATA40  Matematiska utblickar f UA A   U                                     

2 TATA40  Matematiska utblickar f UA A   U                                     

2 TGTU35  

Introduktionskurs för 
universitetsstudier 

f             IA                               

 

Figur 2: Programmatris för Mat-programmet innehållande både obligatoriska (o), valbara (v) och frivilliga (f) kurser. 
 

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TPPE98
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TPTE06
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TAMS17
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TAOP18
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA55
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA74
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TDDC17
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TDDD72
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TEIO04
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TPPE13
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TPPE17
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TSDT18
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TSIT02
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TSKS11
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA27
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA78
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TDDD12
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TEIO20
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TSKS10
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TSRT12
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA40
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TATA40
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/iuae.lasso?&k_budget_year=2017&k_kurskod=TGTU35
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1.4 Övrigt: HSV:s kvalitetsutvärderingar 2011–2014 

HSV:s utvärdering av Mat-programmet 2013 resulterade i omdömet Mycket hög kvalitet, 

vilket inte föranledde några direkta åtgärder i programmet. Programmet utvecklas dock 

löpande och en förändring som har gjorts sedan dess är att en valbar kurs i engelska har 

lagts till. 

 

 

Lägesbedömning:  

- Vår bedömning är att utbildningens utformning, genomförande och examination 

säkerställer att studenterna uppnått alla examensmål när de väl erhåller examen.  

- Det finns en stor ämnesmässig bredd i det valbara kursutbudet – från teoretisk fördjupning 

till tillämpning. 

 

Att arbeta vidare med:  

- Undervisning om genomförande av forsknings- och utvecklingsprojekt (5.4) bör 

införas i minst en obligatorisk kurs. 

- Undervisning om planering av forsknings- och utvecklingsprojekt (5.3) bör införas i 

minst en obligatorisk kurs. 

- Inslagen av samhälleliga villkor (5.1) och rapportering och redovisning av 

forsknings- och utvecklingsprojekt (5.5) bör stärkas på programmet. 

- Kvaliteten på IUAE-matriserna bör förbättras eftersom det finns uppenbara misstag 

och eftersom bedömningarna som ligger till grund för matriserna verkar vara för 

subjektiva. 
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2. Utformning och genomförande  

Bedömningsgrunder: 

- Utbildningen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna 

till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i 

examinationsformerna.  

- Varje student ges goda förutsättningar att genomföra utbildningen inom 

planerad studietid. 

 

Utformning och genomförande av Mat-programmet, såväl som de andra grundutbildnings-

programmen vid tekniska fakulteten, baseras på de tolv CDIO-principerna (bilaga 2). Sju av 

dessa (principerna 3–8 + 11) har fokus på utformning och genomförande av ett 

utbildningsprogram. Dessa handlar bland annat om kursstrukturen, att färdigheter och 

förmågor tränas integrerat med ämneskunskaper och att det finns projektkurser (”design-

build”-kurser), där studenterna tränas i ett strukturerat arbetssätt och får egna praktiska 

erfarenheter av samarbete, dokumentation och kommunikation. Vidare innebär CDIO-

principerna att studenterna ska ha tillgång till stimulerande lärmiljöer för praktiskt arbete, 

att undervisningen baseras på metoder för studentaktivt lärande samt att såväl de 

ämneskunskaper som de generella färdigheter som ingår i kursens lärandemål examineras.  

 

I bilaga 3 finns en beskrivning av programnämndernas organisation och arbetsprocess samt 

av hur programnämnderna interagerar med varandra och med fakultetsledningen, vilket är 

viktiga faktorer då det handlar om att erbjuda en bra utbildning.  

 

2.1 Kommentarer på CDIO-principerna 3–8 + 11 

 

CDIO Standard 3 – Integrerad utbildning 

Som beskrivits under rubriken ”Aspekt: Måluppfyllelse” är Mat-programmet ett väl 

sammanhållet program där kärnkurserna tydligt bygger på varandra alternativt 

kompletterar varandra. Därutöver finns ett antal kurser som komplement till kärnkurserna 

och som ger studenterna möjlighet att tillägna sig ett brett kunnande inom 

matematikområdet. Här kan kursen TANA81 Matematikprojekt samt kurserna inom 

beräkningsmatematik, optimeringslära och matematisk statistik nämnas som exempel på 

hur tillämpad matematik har integrerats i programmet. Även de valbara kurserna om 

signaler och system och reglerteknik är exempel på hur tekniska tillämpningar av 

matematik har integrerats i programmet. 

 

CDIO Standard 5 – Utvecklingsprojekt 

Studenternas skaffar sig kunskaper om att utveckla och driva produkter, processer och 

system i flera av de obligatoriska kurserna på programmet. Eftersom Mat-programmet är 

ett kandidatprogram i matematik och inte ett ingenjörsprogram ligger fokus också på att 

planera och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt. Grunderna i projektstyrning 

och projektarbete undervisas i TANA81 Matematikprojekt och studenterna får där också 

praktisk erfarenhet av projektarbete samt insikter i vad som krävs för att de utvecklade 

funktionerna ska vara möjliga att använda för en utomstående person. De båda 
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obligatoriska programmeringskurserna (TDDC74 och TDDC76) innehåller också projekt 

och ger studenterna kunskaper om grunderna inom mjukvaruutveckling. Projektuppgifter 

ingår även en kurs i beräkningsmatematik (TANA22) och en i matematisk statistik 

(TAMS65). Dessutom ingår det undervisning om planering av system i de obligatoriska 

kurserna i optimeringslära (TAOP07 och TAOP24), vilket också är relevant för vissa 

utvecklingsprojekt. Avslutningsvis skaffar sig studenterna fördjupade kunskaper om 

utvecklingsprojekt via sitt examensarbete. 

 

CDIO Standard 6 – Lärmiljöer för praktiskt lärande 

Information om lärmiljöer och lärmoment finns nedan under rubrik 2.2.  

 

CDIO Standard 7 – Integrerat lärande 

Redan första terminen integreras lärande av ämneskunskaper med individuella och 

professionella färdigheter och förhållningssätt, vilket sedan fortsätter i efterföljande 

terminer. Detta framstår tydligt i programmatrisen (figur 2, underkategorierna 2.1, 2.2, 2.4 

och 3.2 ingår redan från termin 1 medan övriga underkategorier 2.x, 3.x och 5.x tas upp 

senare i programmet). Särskilt i men inte begränsat till TANA81 Matematikprojekt och 

examensarbetet övas till exempel att hushålla med tid och resurser, kommunicera skriftligt 

och muntligt, arbeta i grupp, tänka kreativt, tänka kritiskt, och att samla och värdera 

information.  

 

CDIO Standard 8 – Aktivt lärande 

Alla arbetsformer är i någon mening studentaktiva, men undermeningen är att minimera 

mängden transmissiv undervisning till förmån för att lösa problem, analysera och värdera 

idéer, etc. Olika metoder för detta används i programmet, även i traditionellt 

föreläsningsbaserade kurser. De 130 obligatoriska högskolepoängen examineras enligt 

följande: 

➢ 91 hp (70%) tentamen och datortentamen 

➢ 14,5 hp (11%) inlämningsuppgifter och seminarier 

➢ 11,5 hp (9%) laborationer 

➢ 13 hp (10%) projekt 

 

En knapp tredjedel av examinationen sker alltså löpande under kurserna. I de 10 

obligatoriska kurser (av totalt 22) där dessa examinationsmoment ingår finns det därför 

tydliga incitament för studenterna att arbeta kontinuerligt med kursernas lärandemål. 

 

CDIO Standard 11 – Bedömning och examination 

I respektive kursplan framgår vilka examinationsmoment som ingår i kursen samt mom-

entets omfattning i högskolepoäng. I kursens IUAE-matris kan man se vilka mål i CDIO 

Syllabus som examineras under respektive provkod. Kursen TANA81 Matematikprojekt, 

som användes som exempel ovan (se avsnitt 1 och figur 1), innehåller till exempel två 

examinationsmoment, föreläsningsserie och projektkonferens (UPG1) samt projektarbete 

(UPG2). Examinationsstrukturen varierar mellan programmets kurser (se diskussionen om 

standard 8 ovan). I vissa kurser examineras ämneskunskaperna vid en skriftlig tentamen 

medan färdigheter examineras via laborationer, projekt eller olika typer av muntliga 
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redovisningar, men det finns också kurser (till exempel TANA81 Matematikprojekt ovan) 

där både ämneskunskaper, färdigheter och förmågor examineras samlat, till exempel inom 

ramen för ett projekt. 

 

2.2 Lärmiljöer och lärmoment 

Studentaktiva lärmoment är en central del av utbildningen och innefattar laborationer, 

datorövningar, seminarier, inlämnings- och projektuppgifter. De utbildningsspecifika 

lärmiljöer som krävs för detta är huvudsakligen datorsalar och grupprum, samt 

hårdvarulabbsalar i några valbara kurser (till exempel TSRT12 Reglerteknik). Datorstödd 

undervisning är vanligt förekommande på programmet, både i obligatoriska kurser i 

beräkningsmatematik, optimeringslära, matematisk statistik och programmering och 

många valbara kurser. Studenterna har tillträde till datorsalar och vissa andra labbsalar 

även utanför den schemalagda tiden, vilket ger goda möjligheter till förberedelser och 

efterarbete samt eget arbete med saker som projekt och inlämningsuppgifter. 

 

Generellt är studenter och lärare nöjda med tillgången på materiel och lokaler. De negativa 

aspekter vi fångar upp har med den fysiska arbetsmiljön att göra, till exempel 

rumstemperatur och ventilation, hög ljudvolym (som alla har ett ansvar för) och rum som 

egentligen inte formgivits för föreläsningar men som av olika skäl används för det.  

 

Planeringsmässigt sätter resurstillgången ibland randvillkor som gör att kurser måste ges 

på en viss plats i programmet eftersom det är då lokaler och utrustning är tillgängliga. Ur 

ett ekonomiskt perspektiv är det naturligtvis bra att samutnyttja resurser, men det kan få 

konsekvenser för den pedagogiska samordningen av programmet.  

 

2.3 Förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad studietid  

Vi arbetar på olika sätt med att ge studenterna förutsättningar att genomföra utbildningen 

inom planerad studietid. För all skriftlig examination erbjuds en ordinarie examination 

samt två omexaminationstillfällen per kurs och läsår. Studievägledningen stöttar 

studenterna med information, förebyggande arbete, uppföljning, vägledning och 

studieplanering samt för studenternas talan såväl i studentärenden som i diskussioner om 

utformningen av programmen. Studenterna på ett utbildningsprogram inom tekniska 

fakulteten har en särskild studievägledare att vända sig till, och alla studievägledare 

hanterar flera liknande program. På central nivå finns också studenthälsans föreläsningar, 

kurser och workshops om hälsa och livsstil, till exempel om självkänsla, stress, 

prokrastinering och mental träning. 

 

På programnivå kan Mat-studenterna redan första terminen läsa kursen Matematiska 

utblickar, vars syfte är att visa användningsexempel och därigenom motivera till fortsatta 

och fördjupade studier. I kursen TATA24 Linjär algebra används äldre studenter som 

mentorer enligt principen Supplemental Instruction (SI), alltså ett frivilligt komplement till 

ordinarie undervisning. Ett annat sätt för studenter att hjälpa varandra är de pluggstugor 

som anordnas av sektionerna.  
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En annan aspekt av att genomföra utbildningen inom planerad tid är att vara medveten om 

de krav som ställs på ens prestationer. Här ser vi i studentundersökningarna att Mat-

studenterna är mer nöjda med den tydligheten än den genomsnittlige LiTH-studenten. 

 

Studenterna har också omfattande möjligheter att signalera olika svårigheter via 

representation i programplaneringsgrupper, och programnämnderna kan själva besluta om 

extra stödinsatser avpassade för det enskilda programmet. 

 

En analys och redovisning av de av fakulteten beslutade nyckeltalen som rör studenternas 

genomströmning finns i kapitel 8. 

 

 

Lägesbedömning:  

- Vår bedömning är att utbildningens utformning och genomförande främjar 

studenternas lärande och uppmuntrar dem att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna. 

 

Att arbeta vidare med:  

- För tillfället identifieras inte några särskilda åtgärder avseende utformning och 

genomförande. 
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3. Forskningsanknytning  

Bedömningsgrunder:  

- Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forskning i 

lärandemiljön.  

- Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö.   

 

3.1 Forskning i anslutning till Mat-programmet 

Mat-programmets lärare kommer huvudsakligen från Matematiska institutionen (MAI) vid 

Linköpings universitet eftersom 18 av de 22 obligatoriska kurserna och 10 av de 29 valbara 

kurserna ges av denna institution. De övriga obligatoriska kurserna ges av Institutionen för 

datavetenskap (IDA), Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) och Institutionen 

för tema och de övriga valbara kurserna ges av Institutionen för ekonomisk och industriell 

utveckling (IEI), Institutionen för systemteknik (ISY) samt IDA. De 18 obligatoriska 

kurserna som ges av MAI har examinatorer som är professorer (i 4 av kurserna), biträdande 

professorer (i 7 av kurserna) och universitetslektorer (i 7 av kurserna) och 

forskningskopplingen måste därför betraktas som påtagligt stark för ett kandidatprogram. 

Många av lärarna som undervisar på programmet är själva aktiva forskare vilket innebär att 

programmets studenter finns i ett sammanhang som präglas av kreativitet, utveckling och 

framåtanda. Den starka forskningsanknytningen ger också studenterna goda möjligheter 

till intressanta och utvecklande projekt- och examensarbeten. 

 

Vid MAI bedrivs det forskning inom matematik, matematisk statistik, 

beräkningsmatematik, optimeringslära och tvärvetenskaplig matematik. Några exempel på 

aktiva forskningsområden som är relevanta för Mat-programmet är algebra, diskret 

matematik, dynamiska system, funktionalanalys, inversa problem, matematisk fysik, 

partiella differentialekvationer, topologi, teoretisk sannolikhetslära, multivariat statistik,  

numeriska metoder för lösning av tidsberoende partiella differentialekvationer och praktisk 

optimering. 

 

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Mat-programmet är ett utbildningsprogram på grundnivå, vilket innebär att studenterna 

ofta saknar ett vetenskapligt förhållningssätt när de börjar på programmet. Ofta kommer de 

direkt från gymnasiet, och lärarkollegiets uppgift är då att successivt bygga detta förhåll-

ningssätt så att studenterna när de tre år senare tar examen uppfyller de krav som följer av 

lag och förordning. Genomgående i programmets kurser tas exempel från såväl egen, 

nationell och internationell forskning upp på ett naturligt sätt under föreläsningar och i 

projektdirektiv, vilket är möjligt då många i lärarkollegiet är, eller har varit, 

forskningsaktiva.  

 

Alla kurser på Mat-programmet vilar på en solid vetenskaplig grund, och ett vetenskapligt 

arbetssätt präglar både enskilda kurser och programmet som helhet. Studenternas 

kunskaper om matematisk teoribildning utvecklas i nästan alla kurser i utbildningen. I 

kurserna TATA72 Matematisk fördjupning och TATA73 Matematisk fördjupning fk, som 

båda läses under det första året och som syftar till att förstärka studenternas förståelse för 
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innehållet i de grundläggande analyskurser som ingår i utbildningen, tränas studenterna i 

att föra matematiska resonemang och att läsa och presentera matematiska bevis av 

varierande svårighetsgrad. Studenternas kunskaper fördjupas sedan bland annat i de 

valbara kurserna TATA34 Analys överkurs och TATA53 Linjär algebra överkurs, som båda 

är kurser av teoretisk karaktär. Några andra liknande kurser är TATA55 Abstrakt algebra, 

TAMS 17 Statistisk teori fk och TATA78 Komplex analys fk. Den obligatoriska kursen 

TGTU76 Vetenskapsteori ger studenterna grundläggande kunskaper om vetenskapshistoria 

och vetenskapsteori samt en orientering om forskningsetiska frågor.  

 

För att genomföra projektmoment, projektkurserna samt examensarbetet krävs att 

studenterna kan söka och sammanställa relevant information, och arbetet med detta gör att 

de får se exempel på aktuella vetenskapliga artiklar. En första träning i detta får 

studenterna redan genom den litteraturstudie som de gör i kursen TANA81 

Matematikprojekt som de läser under den andra terminen (se avsnitt 1.1). Här finns även 

en introduktion till matematisk forskning. 

 

Lägesbedömning:  

- Vår bedömning är att det finns en tillräcklig koppling mellan utbildningen och 

forskningen inom området samt att studenterna har goda förutsättningar att 

tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt. 

 

 

Att arbeta vidare med:  

- För tillfället identifieras inte några särskilda åtgärder avseende 

forskningsanknytning. 
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4. Lärarkompetens  

Bedömningsgrunder: 

- Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i 

proportion till utbildningens innehåll och genomförande. 

- Undervisande personal har möjlighet att utveckla såväl sin pedagogiska 

kompetens som sin ämneskompetens och ges förutsättningar att bedriva sitt arbete 

på ett effektivt sätt. 

 

I tabell 1 listas examinatorerna på alla obligatoriska kurser samt de bärande inriktnings-

kurserna inom Mat-programmet. Inom kurserna är dock ofta fler lärare inblandade.  

 

Tabell 1: Examinatorer på alla obligatoriska kurser samt de bärande 
inriktningskurserna. 

 

                                                           

 

 
1 Begreppet professionskompetens tolkas som huruvida examinatorerna har arbetat utanför akademin, inom ett för 
utbildningen relevant område. Tolkas begreppet som att individerna har en grundutbildning inom naturvetenskap/ 
teknik och därmed professionskompetens inkluderas flera. 

 

Namn 

 

Anställning 

 

Institution 

 

Kompetensområde 

med relevans för 

utbildningen 

 

 

Eventuell 

professionskompetens1 

 Universitetslektor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

 

 Bitr. professor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

Bisyssla som 

kryptolog 

 Professor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

- 

 Professor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

- 

 Universitetslektor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik  

(beräkningsmatematik) 

- 

 Bitr. professor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

- 

 Bitr. professor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

- 

 Bitr. professor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

 

 Universitetslektor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

 

 Universitetslektor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

(matematisk statistik) 

- 
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4.1 Lärarkapacitet 

MAI ansvarar för 28 av de 51 kurser som ingår i Mat-programmet och de flesta av de övriga 

kurserna ges av IDA, ISY och IEI. MAI har cirka 110 anställda fördelade på avdelningarna 

Beräkningsmatematik, Matematik och tillämpad matematik, Matematisk statistik och 

Optimeringslära, och institutionen har alltså en gedigen lärarkapacitet inom de områden 

som är centrala för programmet. IDA, ISY och i synnerhet IEI är stora institutioner som 

 Universitetslektor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

- 

 Bitr. professor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

(matematisk statistik) 

Bisyssla som statistisk 

konsult, statistisk 

expert i ett företags 

advisory board 

 Professor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

(optimeringslära) 

 

 Bitr. professor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

(optimeringslära, 

beräkningsmatematik) 

- 

 Universitetslektor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

- 

 Universitetsadjunkt IDA Datateknik, 

Datavetenskap 

Enstaka 

specialdesignade 

kurser i 

programmering på 

företag 

 Universitetslektor IKK Filosofi 

(vetenskapsteori) 

 

 Professor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

- 

 Universitetslektor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

- 

 Universitetslektor MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

 

  MAI Matematik, Tillämpad 

matematik 

 

 Professor IDA Datateknik, 

Datavetenskap 

 

 Universitetslektor IDA Datateknik, 

Programmering 

(databaser, semantik) 

Har arbetat ett år 

med 

databasutveckling på 

ett företag 

 Universitetsadjunkt IDA Datateknik, 

Datavetenskap 

- 

 Professor ISY Elektroteknik 

(reglerteknik, 

optimeringslära) 

- 

 Professor IEI Industriell ekonomi  

 Universitetsadjunkt IEI Industriell ekonomi  
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också har god lärarkapacitet och eftersom Mat-programmet är relativt litet bedöms den 

samlade lärarkapaciteten vara mycket god. 

 

4.2 Lärarkompetens 

Lärargruppen som arbetar med Mat-programmet består till övervägande del av lärare med 

gedigen erfarenhet, främst inom akademin men i vissa fall också utanför (se tabell 1 ovan). I 

lärargruppen finns det också yngre lärare som bidrar med nytänkande. Lärargruppen 

besitter omfattande vetenskaplig och pedagogisk kompetens och som framgår av tabellen är 

majoriteten av de medverkande lärarna forskningsaktiva eller har forskningsbakgrund. 

Lärarkompetensen för Mat-programmet bedöms därför som mycket god.  

 

4.3 Lärarnas kompetensutveckling 

Arbetet med ämnesmässig kompetensutveckling sker till största delen via forskningen, 

medan den mer utbildningsnära och pedagogiska utvecklingen sker på samma sätt som för 

övriga lärarkollegiet inom teknisk fakultet, se bilaga 5. 

 

 

Lägesbedömning:  

- För tillfället bedöms såväl lärarkapaciteten som lärarkompetensen som fullgod för 

att kunna driva Mat-programmet med gott resultat. 

 

Att arbeta vidare med:  

- För tillfället identifieras inte några särskilda åtgärder avseende lärarkapacitet och 

lärarkompetens. 
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5. Arbetslivsperspektiv 

Bedömningsgrunder:  

- Utbildningen är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta 

förändringar i arbetslivet.  

 

5.1 Träning av yrkeskompetens 

Som tidigare beskrivits är Mat-programmet upplagt så att studenterna parallellt med 

ämneskunskap även tränar sina individuella och yrkesmässiga färdigheter, exempelvis 

förmågan att arbeta i grupp, och utvecklas tillsammans med andra. Programmet är 

konstruerat med en tydlig målbild (se bilaga 1) där yrkesrollens krav på kunskaper, 

färdigheter och förhållningssätt är i fokus. Alla kandidatstudenter utexaminerade från 

något av tekniska fakultetens kandidatprogram ska kunna beskrivas som nyfikna, kunniga 

och ansvarsfulla med fokus på kunskaper inom sitt ämne.  

 

5.2 Arbetslivsrepresentation i olika organ 

För att kunna bedöma utbildningens användbarhet och att studenterna är förberedda för 

arbetslivet finns yrkeslivsföreträdare med såväl i fakultetsstyrelsen som i programnämnd-

erna (tre ordinarie ledamöter och tre ersättare per organ). Då varje programnämnd 

hanterar flera program finns en strävan efter att dessa ska representera en bred 

arbetsmarknad. För närvarande finns i programnämnden ingen yrkeslivsrepresentant med 

tydlig koppling till Mat-programmet, men samtliga representanter är väl förtrogna med 

matematikens fundamentala betydelse för teknik- och kunskapsutveckling.  

 

5.3 Alumniuppföljningar 

Regelbundna alumnuppföljningar genomförs inte för Mat-programmet. Däremot försöker 

vi via LinkedIn följa vart studenterna tar vägen, vilket har visat sig vara svårt eftersom långt 

ifrån alla alumner använder LinkedIn och ännu färre håller det uppdaterat.  

 

Av de 36 studenter som varit registrerade på termin 6 under åren 2014–2018 hittar vi en 

ansvarig för applikationssupport inom systemutveckling, en doktorand inom elektroteknik, 

en IT-konsult och en universitetslärare inom datavetenskap. Åtminstone två studenter läser 

för närvarande en masterutbildning i matematik. Två av alumnerna – de som arbetar i IT-

branschen – har inte läst vidare efter programmet; en av dem har tagit examen. Vi har ett 

synnerligen litet material att utgå från, men det talar inte emot tanken att programmet både 

förbereder för vidare studier och för yrkesverksamhet. Det ska bli intressant att se vilka 

möjligheter den centrala alumnuppföljningen som är under utveckling kommer att kunna 

erbjuda i form av systematisk uppföljning och återkoppling. 

 

5.4 Samarbeten 

Direkta samarbeten med externa parter saknas, men studenterna möter gästföreläsare i 

några kurser. Detta sker oftast i tillämpade kurser som TSDT18 Signaler och system och 

TSIT02 Datasäkerhet och i managementkurser som TEIO04 Projektledning och TEIO20 

Entreprenörskap och start av nya verksamheter. 
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Projektuppgifter i programmets kurser är verklighetsanknutna, men studenterna genomför 

inte dessa gentemot externa kunder. Examensarbeten utförs i regel internt på Matematiska 

institutionen. Här blir ett av programmets olika syften väldigt tydlig: som en förberedelse 

för fortsatta studier i matematik. 

 

 

Lägesbedömning:  

- Vår bedömning är att alumnerna är väl förberedda för yrkeslivet då de avslutat sin 

utbildning. Vi behöver dock utveckla samarbeten med externa parter för att befästa 

detta, vidareutveckla programmet genom att få en tydligare bild av yrkeslivets krav, 

och visa för studenterna att deras kunskaper, färdigheter och förhållningssätt är 

användbara. En möjlighet är att i samband med detta förtydliga programmets olika 

spår så att dessa även får ett tydligt arbetslivsperspektiv.  

 

Att arbeta vidare med:  

- Yrkeslivsanknytning i programmets kurser 
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6. Studentperspektiv 

Bedömningsgrunder:  

- Utbildningen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar att 

utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation.  

 

6.1 Studentrepresentation 

På programnämndsnivå är studenterna representerade såväl i beredande organ, så kallade 

programplaneringsgrupper, som i beslutande organ som programnämnd och verkställande 

avdelningen (VA). Mat-studenterna företräds specifikt i programplaneringsgruppen samt i 

programnämnden av en studienämndsordförande, så kallad SnOrdf, från MatNat-

sektionen. Vid programnämndsmötena företräds studenterna även av en utbildnings-

bevakare från studentkåren LinTek, och denne finns även med i ledningsgruppen för 

grundutbildning (LGU) och på VA-möten.  

 

I bilaga 3 finns en beskrivning av programnämndernas organisation och arbetsprocess. 

Fakultetsstyrelsen beslutar om ramarna för programnämndernas arbete och i fakultets-

styrelsen företräds studenterna av studentkåren LinTeks ordförande samt en utbildnings-

bevakare. 

 

6.2 Återkoppling från studenter 

En övergripande beskrivning av hur studenternas synpunkter hanteras och bidrar till 

kvalitetsutveckling finns i bilaga 3. Studenternas synpunkter framkommer via flera kanaler:  

➢ det elektroniska kursvärderingssystemet (KURT, ersätts hösten 2018 av Evaliuate) 

➢ de utvärderingar som studentkåren LinTek (via sektionerna) sammanställer 

➢ studentundersökningen som genomförs med två till tre års mellanrum 

➢ de reflektionsdokument som lämnas in i samband med examensarbetena  

 
   

6.2.1 Exempel från kursvärderingar  

Information om kurserna samlas in på två sätt: dels via det elektroniska kurs-

värderingssystemet (KURT/Evaliuate), dels via studentkåren LinTek genom 

sektionerna. I bilaga 3 beskrivs programnämndernas hantering av informationen.  

 

För de tre senaste åren finns 113 kurstillfällen för Mat utvärderade i KURT, avseende 

alla typer av kurser: obligatoriska, valbara (kan ingå i programexamen) och frivilliga 

(kan inte ingå i programexamen). Av dessa har 37 kurstillfällen haft ett 

sammanfattningsbetyg över 4, varav 12 över 4,5. Vi kan också konstatera att 5 

kurstillfällen har haft ett genomsnittligt sammanfattningsbetyg under 3: 

➢ TANA81 Matematikprojekt, VT2016 (obligatorisk)  

➢ TATA49 Geometri med tillämpningar, HT2016 (obligatorisk) 

➢ TATA72 Matematisk fördjupning, HT2016 (obligatorisk) 

➢ TEIO04 Projektledning, VT2016 (valbar, 1 Mat-student) 

➢ TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier, VT2016 (frivillig, 1 Mat-

student) 
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Gemensamt för de tre obligatoriska kurserna, som alla ges unikt för Mat-programmet, 

är att de är värderade av väldigt få studenter, så precisionen i mätningen är låg. Vid 

andra tillfällen har de legat över och ibland till och med en bra bit över 3. Kurserna har 

dock inte värderats av LinTek; det hade annars varit ett sätt att fånga upp eventuella 

problem som föranlett låga poäng. 

 

De flesta kurserna läses av studenter från flera program och eftersom kursvärdering-

arna gäller samtliga studenter vet vi inte om Mat-studenternas värdering skiljer sig 

från övriga studenters, men under antagandet att de inte gör det kan vi konstatera att 

Mat-studenterna överlag är nöjda med kurserna. 

 

6.2.2 Exempel från studentundersökningen 

Studentundersökningen (tidigare kallad Nöjd Studentindex) genomförs med ett intervall på 

två eller tre år. Några utvalda delar från studentundersökningen avseende Mat-programmet 

redovisas i tabell 2 tillsammans med motsvarande index för alla utbildningar som ges vid 

den tekniska fakulteten. Utformningen av enkäten har justerats något mellan 2012 och 

2015, men i det här sammanhanget är förändringen av ringa betydelse. 

Tabell 2: Data från studentundersökningen 2012–2017  

a.  2012 2015 2017 

b.  Mat LiTH Mat LiTH Mat LiTH: 

Totalindex 4,3 4,3 4,0 4,3 3,8 4,3 

Utbildningsindex 3,9 4,0 3,8 4,0 3,4 4,0 

Utbildningens relevans 

för framtida yrkesliv 

3,7 4,1 4,0 4,2 3,1 4,2 

 

Även här kan vi konstatera att underlaget är litet, t ex 20 respondenter i 2017 års 

undersökning. Det verkar dock som att studenterna är betydligt mindre nöjda med sin 

utbildning än den genomsnittlige LiTH-studenten, och trenden är negativ. Programmet har 

dock inte ändrats nämnvärt under den avsedda perioden, så eventuella skillnader bör ha 

med upplevelsen av programmet att göra.  

 

Den upplevda relevansen för ett framtida yrkesliv är låg, särskilt i den senaste undersök-

ningen där detta står för den största avvikelsen gentemot LiTH-genomsnittet, men det är 

ett område där vi delvis får andra signaler i reflektionsdokumenten (se avsnitt 8.3 nedan). 

Genom att förstärka de externa inslagen enligt analysen i avsnitt 5 bör vi dock kunna för-

bättra situationen. 

 

Något som sticker ut i både 2015 och 2017 års undersökningar (data ej redovisade här) är 

att Mat-studenterna anser att stämningen på programmet och relationerna mellan 

studenterna är sämre än genomsnittet; de upplever det också svårt att hitta studiekamrater 

att arbeta med, vilket är en konsekvens av att det är få studenter på programmet. En del av 
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upplevelsen av programmet kan även ha att göra med LiTH:s fokus på 

ingenjörsutbildningar.  

 

Två tydligt negativa aspekter i 2017 års undersökning (data ej redovisade här) gäller 

arbetsformerna och lärarnas förmåga att förmedla kunskap. Vi har inte fått några tydliga 

signaler om detta i programplaneringsgruppens arbete med kursvärderingar, men detta bör 

tas upp till diskussion. Frågan om lärarnas förmåga att förmedla kunskap är dock olyckligt 

formulerad. Inom pedagogiken råder stor enighet om att kunskap inte kan förmedlas, men 

även detta – förväntningar på läraren – skulle kunna diskuteras till exempel via program-

planeringsgruppen.  

 

6.2.3 Reflektionsdokument 

I samband med att studenterna skriver sitt examensarbete lämnar de in ett reflektions-

dokument (se bilaga 4). Instruktionerna för hur dessa dokument ska utformas har 

reviderats och ska testas under vårterminen 2018. I avsnitt 8.3 finns en kortfattad analys av 

reflektionsdokument för Mat-programmet. 

 

 

Lägesbedömning:  

- Kursvärderingar och studentundersökningar ger olika bild av Mat-programmet, 

men de har också olika perspektiv. Kurserna – programmets byggstenar – fungerar 

bra, men programmets helhet är inte lika tillfredsställande.  

- Framförallt upplevs relevansen för det framtida yrkeslivet låg, och stämningen på 

programmet, inklusive möjligheten att hitta studiekamrater, är betydligt sämre än 

på det genomsnittliga programmet.  

 

Att arbeta vidare med:  

- Utreda diskrepansen mellan kursvärderingar och studentundersökningar när det 

gäller programmets arbetsformer och förväntningarna på dess lärare 

- Stämningen på programmet och sammanhållningen mellan studenterna 
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7. Jämställdhetsperspektiv  

Bedömningsgrunder:  

- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, utformning 

och genomförande.  

 

Ett jämställdhetsperspektiv i utbildningen är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv – att 

alla kan delta, vara delaktiga och ha samma förutsättningar att lyckas, oberoende av kön, 

ålder, bakgrund, etc. I ett större perspektiv är jämställdhetsperspektivet viktigt då många 

av de utmaningar vi står inför, exempelvis sammanfattade i FN:s Agenda 2030 för hållbar 

utveckling, innefattar komplexa frågor som måste belysas och hanteras utifrån en mångfald 

av perspektiv. 

 

7.1 Studentgruppens sammansättning 

I tabell 3 visas studentgruppens sammansättning sedan Ht20122. 

Tabell 3: Andelen kvinnor och män som förstagångsregistrerats Ht2012–2018 

 Kvinnor Män 

 antal andel antal andel 

Ht2012 4 0,17 19 0,83 

Ht2013 4 0,22 24 0,78 

Ht2014 0 0 24 1 

Ht2015 4 0,17 20 0,83 

Ht2016 3 0,15 17 0,85 

Ht2017 3 0,16 16 0,84 

Ht2018 6 0,6 4 0,4 

 

Som synes har det fram till 2018 varit en liten andel kvinnor; år 2014 var det inte en enda 

kvinna bland de nyantagna studenterna. Att sex av tio förstagångsregistrerade studenter 

2018 är kvinnor är glädjande, men det är förmodligen en tillfällighet. Inga riktade 

rekryteringskampanjer har genomförts och inget annat lärosäte är i närheten av en så stor 

andel kvinnor på sina kandidatprogram i matematik3. De små grupperna ger en stor 

variation, men sett till de fem senaste årens antagning4 har Mat-programmet i genomsnitt 

haft samma andel kvinnor (0,26) som det genomsnittliga kandidatprogrammet i matematik 

(0,27). Vid enstaka tillfällen har något program haft andelar över 0,40. Den låga andelen 

kvinnor verkar alltså vara åtminstone en nationell företeelse. Slutligen noterar vi att 

andelen kvinnor bland förstagångsregisterade studenter är lägre än andelen kvinnor bland 

antagna studenter. Eventuella orsaker till det har inte undersökts. 

  

                                                           

 

 
2 Underlag från Ladoks uppföljningstjänster på webben (20012–2017: LW03 Antal sökande, antagna och registrerade på 
program; 2018: LADOK ). 
3 Underlag från UHR, http://statistik.uhr.se/, antagna efter urval 2, ej redovisat här 
4 Underlag från UHR, http://statistik.uhr.se/, antagna efter urval 2, ej redovisat här 

http://statistik.uhr.se/
http://statistik.uhr.se/
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7.2 Examinatorgruppens sammansättning 

Utseende av examinatorer delegeras från programnämnderna till berörd institutions-

styrelse. Vid anställning av lärare beaktar tekniska fakultetens anställningsnämnd de 

instruktioner som utarbetats för hela Linköpings universitet och som bland annat innebär 

att jämställdhetsaspekter alltid ska beaktas som en viktig kvalitetskomponent i 

universitetets rekryteringsarbete. 

 

Endast 3 av programmets 22 obligatoriska kurser har en examinator som är kvinna (se 

tabell 1). Ytterligare några är examinatorer för valbara kurser, och studenterna möter 

kvinnor som lektions- och laborationsledare. Sammantaget är det dock en stor övervikt av 

män i lärarkåren, och möjligheterna att få både män och kvinnor som förebilder är därmed 

begränsade. Det speglar demografin på de avdelningar som ger programmets kurser.  

 

7.3 Innehåll, utformning och genomförande 

Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i innehållet i ett matematikprogram är inte helt 

enkelt. Det är inte heller helt enkelt att dra skiljelinjer mellan innehåll, utformning och 

genomförande – dessa kategorier hanteras sällan solitärt när kurser och program designas. 

Vi har gått igenom programplanen och finner innehållet tämligen neutralt. I det 

obligatoriska såväl som det valbara kursutbudet finns en blandning av teoretiska och 

tillämpade kurser, och det finns kurser som sätter matematik och naturvetenskap i 

omvärldsperspektiv.  

 

Programmet innehåller många typer av läraktiviteter för att studenterna ska vara väl 

förberedda för att ta sig an olika typer av arbetsuppgifter, men också för att tillgodose olika 

studenters lärstilar. Genom att variera lärandeformerna hoppas vi kunna motivera alla 

studenter att engagera sig i sina studier. 

 

Det finns ingen uttalad strategi för att hantera jämställdhetsperspektivet vid 

sammansättning av laborations- och projektgrupper. Detta hanteras på olika sätt i olika 

kurser, och till exempel i kursen TANA81 Matematikprojekt delas grupperna in utifrån 

efternamn, det vill säga utan hänsyn taget till kön. Programnämnden har inte fått några 

signaler om att det skulle vara några problem någonstans.  

 

En annan aspekt av jämställdhet i genomförande är läraren som förebild, vilket berörts i 

avsnitt 7.2 ovan. Ambitionen är att visa en mångfald av möjliga förebilder och när det gäller 

jämställdhet både kvinnor och män i lärarroller. Givet den rådande personalsituationen 

tror vi att universitetet lyckas ganska bra med det. 

 

Programnämnden beaktar kontinuerligt jämställdhetsperspektivet och framkommer något 

anmärkningsvärt i kursvärderingarna eller via andra kanaler hanteras detta skyndsamt. I 

alla kursplaner står inskrivet att kursen ska bedrivas på ett sätt som gör att både mäns och 

kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.  

 

Sett till antalet studenter är Mat-programmet ett litet program, vilket innebär att data om 

jämställdhet och lika villkor i studentundersökningen inte redovisas. 
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På grund av det låga antalet studenter har vi valt att inte redovisa poängproduktion per kull 

uppdelat på män och kvinnor, då det i princip skulle innebära data på individnivå. Istället 

redovisas i tabell 4 det genomsnittliga antalet avklarade poäng per programtermin för 

kullarna Ht2012–Ht20165. För termin 4 och 6 är de som inte haft samma tid på sig att 

fullfölja respektive termin exkluderade.  

 

Tabell 4: Genomsnittligt antal avklarade poäng per termin för kull Ht2012–Ht2016 

 Kvinnor Män Totalt 

Termin 1 16,2 12,0 12,6 

Termin 2 22,5 18,7 19,3 

Termin 3 18,6 18,8 18,7 

Termin 46 17,7 18,6 18,4 

Termin 5 17,8 19,9 19,5 

Termin 67 12 20,5 17,7 

Totalt8 17,9 16,5 16,8 

 

Det är små grupper och därmed en stor mätosäkerhet; detta givet är det svårt att säga om 

det skulle vara någon skillnad mellan kvinnors och mäns studieprestationer på 

programmet. Det bör också observeras att det – särskilt för kvinnor – är väldigt få 

studenter bakom respektive siffra. Samma studenter finns dessutom med flera gånger, 

vilket gör att eventuella uteliggare får stort genomslag. Att män skulle ha svårare att 

påbörja utbildningen och kvinnor svårare att avsluta den hittar vi ingen rimlig förklaring 

till. Det kan vara en effekt av individvariation och små urval.  

 

Sett till de data som redovisas i tabell 8 nedan skulle det kunna finnas en tendens till att det 

kvinnor i någon utsträckning klarar sig bättre än männen genom programmet. Andelen 

kvinnor i termin 6 och bland dem som tagit examen är något högre än andelen kvinnor i 

termin 1. Det rör sig dock om väldigt små populationer, så det är svårt att dra några 

slutsatser baserat på detta. Vi har inte undersökt om meriterna från gymnasiet skiljer sig 

mellan grupperna och om det i så fall skulle kunna vara en inverkande faktor. 

 

7.4 Övrigt 

I anslutning till alla program som ges av den tekniska fakulteten sker flera aktiviteter med 

anknytning till jämställdhet såväl som till lika villkor generellt.  

 

Exempel på sådana aktiviteter är: 

                                                           

 

 
5 Underlag från QlikView, Kvalitetssäkringssystemet_nyckeltal.qvw (2018-08-15) 
6 Här är kull Ht2016 borttagen eftersom den haft kortare tid på sig 
7 Kull Ht2015 exkluderad eftersom de inte haft samma tid på sig att fullfölja terminen 
8 Här är termin 4 för kull HT2016 och termin 6 för kull HT2015 borttagna (data finns inte för termin 5, kull HT2016) 
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• Webbkursen Genusmedveten undervisning (se http://www.lith.liu.se/genus) som 

främst riktar sig till kursassistenter och har till syfte att minska eventuell sär-

behandling särskilt i samband med laborationer och lektioner.   

• Quintek: Varje läsår anordnas Quintekdagarna för tjejer i årskurs 3 på gymnasiets 

naturvetenskapliga och tekniska program för att stimulera intresset för naturveten-

skap och teknik och för att gymnasisterna ska få veta mer om hur det är att studera 

dessa ämnen på universitetet och vilka möjligheter det kan ge. 

• Inför mottagningen (nolle-P) utbildas klassföreståndarna i jämställdhet och lika 

villkor. De får bland annat se filmer med exempel utifrån olika diskriminerings-

grunder. Klassföreståndarna tar sedan upp jämställdhet och lika villkor med 

respektive klass. De informerar även studenterna om vart man kan vända sig, om 

man själv eller andra, skulle bli utsatt för någon typ av särbehandling. 

• Alla salstentor och många inlämningsuppgifter är anonyma. 

• En föreläsning om studieteknik arrangeras årligen av studievägledningen för de 

nyantagna studenterna i årskurs 1. 

• Studievägledningen arrangerar även Öppet forum, en lunchseminarieserie, där 

olika aktuella ämnen diskuteras med syfte att stötta studenterna. 

• Tekniska fakulteten stöttar även aktiviteter som studentsektionerna bedriver, bland 

mycket annat deras tjejföreningar. För de kvinnliga studenterna på Mat-

programmet finns tjejföreningen MatNatalie under MatNat-sektionen. 

 

I övrigt hjälper studievägledningen till med information om och kontakter med 

Studenthälsan, gruppen som arbetar med stöd till studenter med olika funktionsvariationer 

samt språkverkstäderna.  

 

 

Lägesbedömning:  

- Studentgruppens sammansättning är obalanserad. Var femte student är kvinna, 

vilket är lågt om än i någon mening representativt för landet.  

- Lärarkårens sammansättning skulle också kunna vara bättre i ett 

jämställdhetsperspektiv. Programnämnden fortsätter att lyfta den frågan i dialog 

med institutionerna. 

 

Att arbeta vidare med:  

- Arbetet med att rekrytera fler kvinnor till ingenjörsprogrammen borde breddas till 

att även inkludera matematik- och naturvetenskapliga utbildningar. I detta ingår 

det kontinuerliga arbetet med informationsmaterial och att särskilt utveckla det ur 

ett jämställdhetsperspektiv. 
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8. Analys av nyckeltal 

Tre grupper av nyckeltal har tagits fram för att kunna följa studenterna genom 

utbildningen. Den första rör studenternas förutsättningar, det vill säga studenternas 

förkunskaper när de påbörjar sina studier. Den andra gruppen av nyckeltal handlar om 

utbildningsprocessen och den sista gruppen är tänkt att ge information om resultatet av 

utbildningen. 

 

8.1 Förutsättningar 
 

Antal förstahandssökande samt meritvärde för sist antagna student 
Antalet förstahandssökande, inte sällan i relation till antalet platser på programmet, är ett 

ofta använt mått på ett programs popularitet – det så kallade söktrycket. I tabell 5 visas 

antalet förstahandssökande de senaste fem åren9. 

 

Meritvärdet för den sist antagna studenten på programmet noteras årligen. I tabell 5 

framgår hur det sett ut för matematikprogrammet de senaste åren för antagna i 

betygsgrupp BI (betygsgruppen för sökande direkt från gymnasieskolan, alltså utan 

behörighetskomplettering) efter urval 210. Av tabellen framgår även den nedre kvartilen för 

samtliga antagna med betyg från gymnasieskolan utan komplettering, till exempel de som 

blivit antagna baserat på högskoleprovet11. 
 

Tabell 5: Antal förstahandssökande (varav kvinnor inom parentes) samt meritvärde för 
den sist antagna studenten 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Förstahandssökande 20 (4) 18 (2) 26 (4) 24 (7) 23 (5) 21 (6) 

Lägsta meritvärde 14,55 13,75 18,00 13,95 15,63 18,49 

Nedre kvartil 16,65 13,90 15,63 14,52 16,89 18,72 

 

Det finns en viss variation i antalet förstahandssökande, men med tanke på att det är ett 

litet program är det förväntat. Numerärt är skillnaderna mellan nedre kvartil och lägsta 

meritvärde relativt små, även om de varierar mellan åren. Det indikerar att lägsta 

meritvärde i urvalsgruppen BI kan vara en rimlig approximation för det intuitivt sett mer 

informativa måttet nedre kvartil, men vi bör vara medvetna om att det lägsta meritvärdet i 

BI-gruppen därmed inte är det lägsta meritvärdet i gruppen. Sannolikt är dock 

kvartilmåttet mer robust med avseende på variation i populationen.  

 

Det är svårt att säga vad som är acceptabla nivåer, men trenden är positiv för såväl andelen 

kvinnor bland förstahandssökande som för meritvärden. Det bör dock noteras att antalet 

förstahandssökande inte direkt avgör antalet antagna. Som kan ses i tabell 6 nedan är 

                                                           

 

 
9 Underlag från QlikView (2014–2017) och UHR:s antagningsstatistik (2018) 
10 Underlag från www.studera.nu (jämför utbildning). 
11 Underlag från NyA (https://expert.antagning.se/expert/) 

http://www.studera.nu/
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antalet antagna studenter 2018 betydligt färre än åren innan. Återigen är det värt att 

påpeka att det rör sig om små grupper med stor variation.  

 

Resultat på diagnostiska provet i matematik 

Ett diagnostiskt prov i matematik genomförs när studenterna påbörjar sin utbildning. 

Syftet är att få en uppfattning om studentpopulationens kunskapsnivå på aggregerad nivå, 

se eventuella förändringar över tid då det gäller specifika delmoment samt att ge studenten 

själv en indikation på sin matematikkunskap. I tabell 6 nedan visas resultaten för 

matematikstudenterna i jämförelse med övriga jämförbara kandidatprogram12. Även 

antalet förstagångsregistrerade studenter anges13. 

 

Tabell 6: Resultat på diagnostiska provet i matematik 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mat-programmet 17,2 15,9 17,7 13,6 17,7 16,0 

Antal förstagångs-

registrerade 

17 14 24 18 18 10 

Övriga kandidatprogram 11,5 11,1 12,7 9,1 12,5 12,9 
 

Maxpoängen är 26. Som synes varierar medelpoängen från år till år, men i jämförelse med 

övriga kandidatstudenter har matematikstudenterna klarat sig bättre än genomsnittet. Med 

tanke på att de valt att läsa matematik torde det vara naturligt. Studentgruppen är dock 

relativt liten, vilket gör variationen stor. 

 

8.2 Utbildningsprocessen 
 

För de studenter som började matematikprogrammet hösten 2013–2017, hur många poäng 

har de tagit under det första året? 

I tabell 7 redovisas hur många poäng som studenterna i genomsnitt klarat under den första 

terminen och det första studieåret, ställt i relation till andelen fullpresterande studenter 

respektive hur stor andel av en helårsprestation (60 hp) detta motsvarar14. 

 
  

                                                           

 

 
12 Underlag från huvudstudierektor respektive prefekt på MAI (2017 och 2018) 
13 Underlag från Ladoks uppföljningstjänster på webben, LW01 Kohortuppföljning (2018-08-13) respektive LADOK 
(UT44, 2018-08-29) 
14 Underlag från Ladoks uppföljningstjänster på webben, LW04 Poängproduktion (2018-08-13) 
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Tabell 7: Avklarade poäng under första studieåret 

 2013 2014 2015 2016 201715 

Avklarade poäng Ht1 9 10 17 12 14 

Andel fullpresterande Ht1 016 0,36 0,33 0,22 0,44 

Avklarade poäng åk 1 32 32 35 31 33 

Prestationsgrad åk 1 0,53 0,53 0,58 0,52 0,55 
 

 

Vi ser att den genomsnittliga prestationen är låg den första terminen. Utöver att det kan 

vara svårt att komma igång med studierna kan en förklaring till detta vara att studenter 

försvinner från programmet i ett tidigt skede. Till exempel kan de ha kommit in på en 

annan utbildning de hellre vill gå eller så kan de välja att göra uppehåll i eller avsluta sina 

studier för att göra något annat. Ungefär en tredjedel av studenterna fullpresterar, vilket är 

lägre än på många andra program, men det är värt att notera att den här gruppen finns.  

 

Poängproduktionen är högre den andra terminen, och som kan ses i tabell 4 är den det även 

under resterande terminer. Den genomsnittliga prestationsgraden för hela programmet, så 

som den framgår av tabell 4 är 0,56, vilket vi gärna skulle se var lite högre. 

 

Flödet 

I tabell 817 visas data om de studentgrupper som antogs Ht2011–Ht2015; siffror inom 

parentes anger antal kvinnor. Notera att kullarna har haft olika lång tid på sig att till 

exempel ta ut en examen, och examensärenden för kull 2015 torde handläggas på 

examensenheten i skrivande stund. 

 

Tabell 8: Data om kullarna som antogs Ht2011–Ht2015 

Antal 2011 2012 2013 2014 2015 

  studenter i kullen 15 (4) 28 (5) 24 (6) 18 (1) 29 (5) 

  registrerade i termin 6 2 (1) 9 (3) 7 (3) 2 (0) 6 (2) 

  med aktuell terminsregistrering 0 5 4 4 12 

  anmälda avbrott 4 9 6 4 2 

  nästan färdiga (162 hp eller mer) 0 2 (1) 2 (0) 0 (0) 2 (0) 

  utfärdade programexamina  1 (0) 3 (1) 3 (1) 2 (0) 2 (0) 

  programbyten 1 1 1 0 1 

  med minst 162 hp utanför 

programmet utan registrerat 

programbyte 

6 5 5 2 5 

                                                           

 

 
15 OBS! Dessa studenter har ännu ej haft samma möjlighet till omexamination. 
16 Här är det fel i underlaget eftersom de flesta program vi tittat på saknar fullpresterande studenter, och för Mat-
programmet är andelen som tagit poäng rent av större än andra år. Detta bekräftas av att vi i LADOK hittar 
fullpresterande studenter. 
17 Underlag från QlikView, Studentflöde (2018-08-15) 
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Den sista raden är tillagd som en konsekvens av att antalet programbyten är lågt i relation 

till vad vi vet om programmet; en större andel studenter torde byta program. Mycket riktigt 

verkar en inte obetydlig andel antagna studenter läsa andra kurser, även om det här inte 

registrerats att de bytt program. 

 

För de studenter som tog examen från Mat-programmet år 2012–2017, hur lång tid tog det? 

I tabell 9 redovisas hur lång tid det tagit för studenterna som erhöll sin examen 2012–2017 

att genomföra alla utbildningsmoment för att kunna ansöka om examen18. Underlaget är 

mycket litet och hänsyn har inte tagits till eventuella studieuppehåll, så siffrorna är 

behäftade med stor mätosäkerhet. Tiden räknas per kalenderår och inte läsår, vilket 

innebär att nominell tid blir något mindre än 3 år (t ex 2,79 om utbildningen slutförts den 

15 juni).  

Tabell 9: Genomsnittlig tid från antagning till examen 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal examina 3 2 1 1 2 7 

Genomsnittlig tid 3,5 3,0 4,2 6,4 4,5 3,0 

 

Antalet examina har historiskt sett varit lågt, vilket konstaterats ovan. Vi hoppas emellertid 

att vi ser början på en positiv trend med sju examina på en genomsnittlig tid strax över 

nominell studietakt under 2017.  

 

  

                                                           

 

 
18 Underlag från QlikView (2018-04-14) 
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I figur 3 visas normerade värden för förutsättningsvariablerna (streckade linjer) och de 

processvariabler (heldragna linjer) som är redovisade för dessa kullar. Samvariationen är 

tydlig – både inom respektive grupp och mellan dem – trots materialets ringa storlek.  

 

 

 

8.3 Resultatet 

Etableringsgrad (underlag från UKÄ) 

Relevant underlag saknas i dagsläget. 

 

Reflektionsdokument 

Alla studenter på tekniska fakulteten skriver ett reflektionsdokument som ett avslutande 

steg i examensarbetet. Ett arbete med att se över utformningen av de instruktioner som 

finns i dagsläget och utforma en tydligare mall har nyligen genomförts och testas under 

vårterminen 2018. Syftet är att reflektionsdokumenten på ett bättre sätt ska kunna 

användas som en utvärdering som genomförs av studenterna i slutet av sin utbildning och 

fungera som ett underlag vid kvalitetsutvecklingsarbetet. I dagsläget ingår inte 

reflektionsrapporterna som underlag i programplaneringsgruppens arbete utan läses av 

nämndledningen, men att en gång per termin ta upp inkomna sådana vore ett sätt att 

utveckla arbetet.  

 

När studenterna reflekterar över examensarbetet i relation till programmets mål lyfter de 

alltid fram de ämneskunskaper de tillägnat sig genom programmet, men många tar också 

upp professionella färdigheter som kommunikation; förmåga att söka, strukturera och 

sammanställa information; ta till sig ny kunskap och att tänka analytiskt och kritiskt. Några 

har också tagit upp förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa problem. En 

student – som av reflektionsdokumentet att döma redan är yrkesverksam – utrycker sig så 

0
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1
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Figur 3: Samvariation mellan förutsättnings- och processvariabler 
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här: ”Jag upplever att jag har kunskaper som kan bidra till samhället och att jag kommer ha 

nytta av mina kunskaper i mitt arbetsliv.”  

 

Analys 

Att tolka siffrorna ovan är inte helt enkelt – vi skulle behöva veta mer om vad som döljer sig 

bakom dem. Från samtal med studenter vet vi dock att det finns åtminstone fyra olika 

anledningar att läsa Mat-programmet. En av dessa är ett stort matematikintresse som gör 

att man väljer det här programmet och inte ett program med mycket tillämpning av 

matematik, till exempel ett ingenjörsprogram. Det är denna grupp som marknadsföringen 

riktar sig till. De övriga tre anledningarna är varianter på att det alltid är bra att ha med sig 

matematikkunskaper: i väntan på att komma in på ett program man hellre vill läsa, i väntan 

på att bli klar över vad man vill läsa och efter en annan examen i väntan på ett jobb.  

 

De mätetal som presenterats ovan kan till viss del bekräfta detta. Sett till den 

genomsnittliga poängproduktionen i förhållande till andelen fullpresterande (tabell 7) 

verkar det finnas två grupper av studenter: de som klarar studierna väldigt bra och de som 

inte tar så många poäng. Den senare gruppen består av studenter som av olika anledningar 

försvinner från programmet och studenter som tar lite längre än tid på sig än nominell 

studietakt. Detta ser vi också i tabell 8; en inte försumbar andel av de studenter som börjar 

programmet byter program eller läser kurser utanför programplanen, några registrerar 

avbrott och några fortsätter i lägre studietakt. Att det finns en andel nästan färdiga 

studenter bekräftas också från studenthåll – för många studenter är det enstaka småsaker 

som gör att de inte kan ta ut en examen. Vi vet också att många tar ut en generell examen 

istället för en programexamen19, och dessa syns inte i tabell 8. 

 

Data från Ladoks uppföljningstjänster på webben, LW04 Poängproduktion, men som inte 

redovisas här ger samma bild som i tabell 7 för efterföljande terminer: det finns en grupp 

som fullföljer studierna i nominell eller nästintill nominell takt och en grupp som har svårt 

att komma vidare i programmet.  

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att det är ett i vissa avseenden krävande program där 

studenternas olika intentioner präglar resultatet. Den tydliga samvariationen mellan 

förutsättningar och resultat förvånar oss något; med så små grupper hade vi inte förväntat 

ett sådant mönster. Det är dock svårt att direkt omsätta denna observation i praktik, men 

den är värd att ha med sig i diskussioner om ”genomströmning”, mentorsresurser och 

dylikt. 

 

  

                                                           

 

 
19 Det är förvisso också en generell examen, men här avser vi med ”generell examen” en generell examen som inte är en 
programexamen. Skillnaden är att för programexamen finns det krav på obligatoriska kurser utöver poängkraven. 
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Lägesbedömning: 

- Vår bedömning utifrån de nyckeltal som presenterats är att Mat-programmet 

fungerar relativt bra. Det är ett i flera avseenden utmanande program, men de som 

fullföljer programmet gör det inom rimlig tid även om det för enskilda studenter 

kan ta längre tid. Där har vi dock inte den fullständiga bilden vad gäller till exempel 

studieuppehåll. 

- Däremot är andelen studenter som av olika anledningar inte fullföljer programmet 

stor, och vi vet att det här är ett program som har en kompetenshöjande funktion. 

Det är inte ovanligt att studenter läser det för att förkovra sig i matematik inför 

andra studier eller ett yrkesliv – utan ambition att ta en examen i matematik. 

- Det torde dock finnas mer att göra för de studenter som vill ta en examen i 

matematik men som har svårt att följa nominell studietakt. 

  

Att arbeta vidare med:  

- Identifiera flaskhalsar i programmet 
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BILAGA 1 Metoder för att säkra att de nationella examensmålen uppnås 

Arbetet med att formulera och verifiera programmålen för de flesta utbildningsprogram vid 

tekniska fakulteten, såväl kandidat- och masterutbildningar som ingenjörsutbildningar, 

genomförs på ett enhetligt sätt. Grunden för detta är CDIO-ramverket. CDIO är ett 

internationellt nätverk samt ett ramverk för utveckling av ingenjörsutbildningar. CDIO-

ramverkets utgångspunkt är definitionen av en ingenjör, ”We believe that every engineer 

should be able to Concieve – Design – Implement - Operate complex value-added 

engineering products, processes and systems in a modern, team-based environment.” För 

att åstadkomma detta finns två grunddokument, CDIO Syllabus (CDIO:s målförteckning) 

och CDIO Standards (CDIO:s principer). CDIO Syllabus anger förväntade kunskaper, 

färdigheter och förhållningssätt hos en utexaminerad ingenjör (se kapitel 1 nedan), medan 

CDIOs principer handlar om hur ett utbildningsprogram bör utformas för att målen ska 

kunna nås (se bilaga 2, CDIO-principerna som grund för utformning och genomförande). 

Dessa dokument har anpassats så att de även är tillämpbara för utbildningar som inte leder 

till en ingenjörsexamen. 

 

I enlighet med CDIO Syllabus är programmålen i utbildningsplanerna strukturerade under 

fyra huvudrubriker: 

1. Matematiska, natur- och teknikvetenskapliga kunskaper 

2. Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt 

3. Förmåga att arbeta i grupp och kommunicera 

4. Planering, utveckling och realisering av forsknings- och utvecklingsprojekt med 

hänsyn till ekonomiska och samhälleliga behov och krav 

 

Under huvudrubrikerna preciseras målen sedan ytterligare via ett antal underrubriker.  

 

Inom tekniska fakulteten har en målbild för en utexaminerad naturvetare med kandidat-

examen som anknyter till de fyra huvudrubrikerna ovan formulerats. En naturvetare med 

kandidatexamen från LiTH är nyfiken, kunnig och ansvarsfull med fokus på kunskaper 

inom sitt ämne. 

 
➢ En naturvetare med kandidatexamen från LiTH har en solid utbildning inom 

sitt respektive ämne med breda kunskaper i ämnets grundläggande delar 
kompletterat med fördjupad kunskap inom någon del av ämnet. Dessa 
kunskaper kan nyttjas till att strukturera, formulera och hitta lösningar på 
problem inom respektive naturvetenskapligt ämne. 

➢ En naturvetare med kandidatexamen från LiTH kan göra relevanta 
bedömningar inom sitt område med hänsyn tagen till vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter och har grundläggande kännedom om 
forskningsmetoder som används inom respektive ämne. 

➢ En naturvetare från LiTH har god förmåga att samverka och kommunicera 
med andra personer i såväl nationella som internationella sammanhang.  

➢ En naturvetare från LiTH har kännedom om naturvetarens och 
naturvetenskapens betydelse i samhället och speciellt naturvetenskapens roll i 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 
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Nedan finns tekniska fakultetens utökade version av CDIO Syllabus. Utökningen består av 

rubrik 5, ”Planering, genomförande och presentation av forskningsprojekt med hänsyn till 

vetenskapliga och samhälleliga behov och krav”, som adderats för att målförteckningen ska 

kunna användas även för kandidat- och masterutbildningar. Rubriknivå 4 ”Planering, 

utveckling, realisering, drift och affärsmässigt förverkligande av tekniska produkter, system 

och tjänster med hänsyn till affärsmässiga och samhälleliga behov och krav” som betonar 

ingenjörsmässigheten och som nyttjas för ingenjörsexamina har alltså ersatts av rubriknivå 

5 ”Planering, genomförande och presentation av forskningsprojekt med hänsyn till 

vetenskapliga och samhälleliga behov och krav”. 

1 Tekniska fakultetens utökade version av CDIO Syllabus  

1 MATEMATISKA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAPLIGA KUNSKAPER 
1.1. KUNSKAPER I GRUNDLÄGGANDE MATEMATISKA OCH NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN 

1.2. KUNSKAPER I TEKNIKVETENSKAPLIGA ÄMNEN 

1.3. FÖRDJUPADE KUNSKAPER I NÅGOT/NÅGRA TILLÄMPADE ÄMNEN 

 

2 INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
2.1. INGENJÖRSMÄSSIGT/VETENSKAPLIGT TÄNKANDE OCH PROBLEMLÖSNING 

2.1.1. Problemidentifiering och -formulering 

2.1.2. Modellering 

2.1.3. Kvantitativa och kvalitativa uppskattningar 

2.1.4. Analys med hänsyn till osäkerheter och risker 

2.1.5. Slutsatser och rekommendationer 

2.2. EXPERIMENTERANDE OCH KUNSKAPSBILDNING 

2.2.1. Hypotesformulering 

2.2.2. Informationskompetens 

2.2.3. Experimentell metodik 

2.2.4. Hypotesprövning 

2.3. SYSTEMTÄNKANDE 

2.3.1. Helhetstänkande 

2.3.2. Interaktion och framträdande egenskaper hos system 

2.3.3. Prioritering och fokusering 

2.3.4. Kompromisser och avvägningar i val av lösningar 

2.4. INDIVIDUELLA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

2.4.1. Initiativförmåga och risktagande 

2.4.2. Uthållighet och anpassningsförmåga 

2.4.3. Kreativt tänkande 

2.4.4. Kritiskt tänkande 

2.4.5. Självkännedom 

2.4.6. Nyfikenhet och livslångt lärande 

2.4.7. Planering av tid och resurser 

2.5. PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

2.5.1. Yrkesetik, integritet, ansvar och pålitlighet 

2.5.2. Professionellt uppträdande 

2.5.3. Aktiv karriärplanering 

2.5.4. Att hålla sig à jour med professionens utveckling 

 

3 FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA 
3.1. ATT ARBETA I GRUPP 

3.1.1. Att skapa effektiva grupper 

3.1.2. Grupparbete 

3.1.3. Grupputveckling 

3.1.4. Ledarskap 

3.1.5. Gruppsammansättning 

3.2. ATT KOMMUNICERA 

3.2.1. Kommunikationsstrategi 
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3.2.2. Budskapets struktur 

3.2.3. Skriftlig framställning 

3.2.4. Multimedia och elektronisk kommunikation 

3.2.5. Grafisk kommunikation 

3.2.6. Muntlig framställning 

3.3. ATT KOMMUNICERA PÅ FRÄMMANDE SPRÅK 

3.3.1. Engelska 

3.3.2. Språk i länder av regionalt industriellt intresse 

3.3.3. Andra språk 

 

4 PLANERING, UTVECKLING, REALISERING, DRIFT OCH AFFÄRSMÄSSIGT 

FÖRVERKLIGANDE AV TEKNISKA PRODUKTER, SYSTEM OCH TJÄNSTER MED 

HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV 
4.1. SAMHÄLLELIGA VILLKOR, INKLUSIVE EKONOMISKT, SOCIALT OCH 

EKOLOGISKT HÅLLBAR UTVECKLING. 

4.1.1. Ingenjörens roll och ansvar 

4.1.2. Teknikens roll i samhället 

4.1.3. Samhällets regelverk 

4.1.4. Historiska perspektiv och kulturella sammanhang 

4.1.5. Aktuella frågor och värderingar 

4.1.6. Utvecklande av ett globalt perspektiv 

4.1.7 Ingenjörens roll och behovet av ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. 

4.2. FÖRETAGS- OCH AFFÄRSMÄSSIGA VILLKOR 

4.2.1. Förståelse för olika affärskulturer 

4.2.2. Planering, strategier och mål för affärsverksamhet 

4.2.3. Teknikbaserat entreprenörskap 

4.2.4. Att arbeta framgångsrikt i en organisation 

4.3. ATT PLANERA SYSTEM 

4.3.1. Att specificera systemmål och -krav 

4.3.2. Att definiera systemets funktion, koncept och arkitektur 

4.3.3. Att modellera system och att säkerställa måluppfyllelse 

4.3.4. Ledning av utvecklingsprojekt 

4.4. ATT UTVECKLA SYSTEM 

4.4.1. Konstruktionsprocessen 

4.4.2. Konstruktionsprocessens faser och metodik 

4.4.3. Kunskapsanvändning vid konstruktion 

4.4.4. Disciplinär konstruktion (inom ett teknikområde, t.ex. hydraulikkonstruktion) 

4.4.5. Multidisciplinär konstruktion 

4.4.6. Konstruktion med hänsyn till multipla, motstridiga mål 

4.5. ATT REALISERA SYSTEM 

4.5.1. Utformning av realiseringsprocessen 

4.5.2. Tillverkning av hårdvara 

4.5.3. Implementering av mjukvara 

4.5.4. Integration av mjuk- och hårdvara 

4.5.5. Test, verifiering, validering och certifiering 

4.5.6. Ledning av realiseringsprocessen 

4.6. ATT TA I DRIFT OCH ANVÄNDA 

4.6.1. Att utforma och optimera driften 

4.6.2. Utbildning för drift 

4.6.3. Systemunderhåll 

4.6.4. Systemförbättring och -utveckling 

4.6.5. Systemavveckling 

4.6.6 Driftledning 

 

5 PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGSPROJEKT 

MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV 
5.1. SAMHÄLLELIGA VILLKOR, INKLUSIVE EKONOMISKT, SOCIALT OCH 

EKOLOGISKT HÅLLBAR UTVECKLING. 

5.1.1. Naturvetarens/matematikerns roll och ansvar 

5.1.2. Naturvetenskapens/matematikens roll i samhället 
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5.1.3. Samhällets regelverk 

5.1.4. Historiska perspektiv och kulturella sammanhang 

5.1.5. Aktuella frågor och värderingar 

5.1.6. Utvecklande av ett globalt perspektiv 

5.1.7 Naturvetenskapens/matematikens roll med avseende på ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. 

5.2. EKONOMISKA VILLKOR FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING 

5.2.1. Förståelse för olika modeller för forskningsfinansiering 

5.2.2. Planering, strategier och mål för forskning och utveckling 

5.2.3. Forskningsbaserat entreprenörskap 

5.2.4. Att arbeta framgångsrikt i en forskningsorganisation 

5.3. ATT PLANERA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT 

5.3.1. Att specificera projektets syfte och mål 

5.3.2. Att definiera projektets funktion och enheter 

5.3.3. Att strukturera enheterna och att säkerställa måluppfyllelse 

5.3.4. Ledning av forskningsprojekt i planeringsfasen 

5.4. ATT GENOMFÖRA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT 

5.4.1. Forskningsprocessens faser och forskningsmetodik. 

5.4.2. Inomvetenskaplig forskning 

5.4.3. Tvärvetenskaplig forskning 

5.4.4. Utformning av utförandeprocessen 

5.4.5. Experimentdesign och försöksplanering 

5.4.6 Teoretiskt och experimentellt arbete och dess samverkan 

5.4.7. Test och verifiering av forskningsresultat 

5.4.8 Ledning av forskningsprojekt i genomförandefasen 

5.5. ATT RAPPORTERA OCH REDOVISA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT 

5.5.1. Rapportering av forskningsresultat i vetenskaplig tidskrift 

5.5.2. Rapportering av forskningsresultat vid vetenskaplig konferens 

5.5.3. Populärvetenskaplig presentation av forskningsresultat 

5.5.4. Överföring av forskningsresultat för företagsmässigt användande 

5.5.5 Muntlig presentation av utvecklingsprojekt. 

5.5.6 Skriftlig presentation av utvecklingsprojekt 

1.1 Koppling mellan de nationella examensmålen och CDIO-målen 

Även om CDIO Syllabus erbjuder ett sätt att strukturera mål för kunskaper, färdigheter och 

förmågor som passar bra för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, skall dock de 

nationella examensmålen i Högskoleförordningen för respektive utbildning uppfyllas. 

Därmed krävs en koppling mellan examensmålen och målen i CDIO Syllabus. Figur 1 visar 

översättningen mellan examensmålen och CDIO-målen för kandidatexamen. 

 

Översättning examensmål för kandidatexamen mot CDIO-mål 
Mål # Examensmål 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

Mål 1 

visa kunskap och förståelse inom 
huvudområdet för utbildningen, 
inbegripet kunskap om områdets 
vetenskapliga grund, kunskap om 
tillämpliga metoder inom området, 
fördjupning inom någon del av 
området samt orientering om aktuella 
forskningsfrågor 

x   x                           

Mål 2 

visa förmåga att söka, samla, värdera 
och kritiskt tolka relevant information 
i en problemställning samt att kritiskt 
diskutera företeelser, frågeställningar 
och situationer 

      X X X x                   

Mål 3 

visa förmåga att självständigt 
identifiera, formulera och lösa 
problem samt att genomföra 
uppgifter inom givna tidsramar 

    x x x x x             x x x 
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Mål 4 

visa förmåga att muntligt och skriftligt 
redogöra för och diskutera 
information, problem och lösningar i 
dialog med olika grupper 

                x x x         x 

Mål 5 
visa sådan färdighet som fordras för 
att självständigt arbeta inom det 
område som utbildningen avser 

    x x x x x   x         x x x 

Mål 6 

visa förmåga att inom huvudområdet 
för utbildningen göra bedömningar 
med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter 

              x       x         

Mål 7 
visa insikt om kunskapens roll i 
samhället och om människors 
ansvar för hur den används 

    x         x       x         

Mål 8 
visa förmåga att identifiera sitt behov 
av ytterligare kunskap och att 
utveckla sin kompetens 

            x x                 

Figur 1: Examensordningens mål för kandidatexamen mot CDIO-mål 

 

I matrisen kan man se att alla nationella examensmål för en kandidatexamen täcks in av 

målen i tekniska fakultetens version av CDIO Syllabus efter komplettering med rubriknivå 5 

”Planering, genomförande och presentation av forskningsprojekt med hänsyn till veten-

skapliga och samhälleliga behov och krav”. Däremot krävs då generellt inte uppfyllande av 

CDIO-målen 1.2 ”Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen” samt 5.2 ”Ekonomiska villkor 

för forskning och utveckling”.  

1.2 IUAE-matriser 

För att säkerställa måluppfyllelsen används kursvisa IUAE-matriser (I=introduceras, 

U=undervisas, A=användas och E=examineras) som sammanställs till programmatriser. 

IUAE-matriserna kopplar lärandemålen i kursplanen till målen i CDIO Syllabus på nivå X.Y 

och ger viss information om progressionen (I-U-A). De kunskapsområden som markerats 

med U i IUAE-matrisen ska examineras och i kolumnen E anges provkoden för examina-

tionen, d v s under vilket moment respektive mål examineras. Mer information om hur 

examinationen utförs finns i respektive kursplan. IUAE-matriserna finns som bilagor till 

kursplanerna.  

 

Figur 2 visar en icke ifylld IUAE-matris som examinator ska fylla i och revidera i samband 

med den årliga kursplanerevisionen. Till stöd för enskild examinator finns en instruktion 

(se http://www.lith.liu.se/internwebb/utbildning/cdio/1.431621/KortVagledning.pdf). 

 

År  Kurskod Kursnamn    I     U     A    EXAKOD   KOMMENTAR 

1 MATEMATISKA, NATUR- OCH 

TEKNIKVETENSKAPLIGA KUNSKAPER 

  

1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och 

naturvetenskapliga ämnen 

       
  

1.2 Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen            
 

1.3 Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade 

ämnen 

         
  

2 INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA 

FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

  

2.1 Ingenjörsmässigt/vetenskapligt tänkande och 

problemlösning 

       
  

2.2 Experimenterande och kunskapsbildning           
 

http://www.lith.liu.se/internwebb/utbildning/cdio/1.431621/KortVagledning.pdf
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2.3 Systemtänkande            
 

2.4 Individuella färdigheter och förhållningssätt            
 

2.5 Professionella färdigheter och förhållningssätt              

3 FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH 

KOMMUNICERA 

  

3.1 Förmåga att arbeta i grupp            
 

3.2 Förmåga att kommunicera            
 

3.3 Förmåga att kommunicera på främmande språk           
 

4 PLANERING, UTVECKLING, REALISERING, 

DRIFT OCH AFFÄRSMÄSSIGT 

FÖRVERKLIGANDE AV TEKNISKA 

PRODUKTER, SYSTEM OCH TJÄNSTER MED 

HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH 

SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV 

  

4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt 

och ekologiskt hållbar utveckling 

           
 

4.2 Företags och affärsmässiga villkor           
 

4.3 Att planera system        
  

4.4 Att utveckla system        
  

4.5 Att realisera system        
  

4.6 Att ta i drift och använda           
 

Figur 2: IUAE-matris 

 

En utgångspunkt när man fyller i en IUAE-matris är att fundera över kursens roll i den 

utbildning där kursen ingår. För samtliga program vid tekniska fakulteten är programmens 

mål, formulerade i respektive utbildningsplan, strukturerade enligt rubrikerna i CDIO 

Syllabus på nivå X.Y. Kursinnehåll, lärandeaktiviteter och examination i den aktuella 

kursen kan därmed knytas till målen för utbildningen. Med lärandeaktiviteter avses 

exempelvis föreläsningar, lektioner och laborationer, men också projektarbete, seminarier, 

basgruppsarbete, studiebesök, inlämningsuppgifter, mm. Det kan också noteras att till 

exempel en laboration kan syfta till att uppnå olika mål beroende på laborationens innehåll 

och genomförande, såväl inhämtande av ämnesmässiga kunskaper som träning av 

generiska förmågor kan åstadkommas beroende på upplägg och redovisningsform. 

1.3 Programmatriser baserade på kursvisa IUAE-matriser 

Programmatriserna är en sammanställning av vilka mål i tekniska fakultetens utökade 

version av CDIO Syllabus som respektive kurs bidrar med och ger information om 

eventuella mål som behöver förstärkas. Figur 3 nedan visar en generell programmatris. 

 

Termin Kurskod Kursnamn o/v 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1 
 

Kurs A o IU I   U U       I IU A I                     

  
 

Kurs B o U I   U U       I IU A                       

  
 

Kurs C o UA     U UA   I   IA I A I                     

  
 

Kurs D o IUA     IUA A   UA     A                         

2 
 

Kurs E o UA UA   UA UA   I   A A A                       

  
 

Kurs F o IUA I IUA IUA IUA   A   A U A                       

  
 

Kurs G o UA A   UA UA   A IU A IUA A                       

3 
 

Kurs H o UA UA   UA UA   I   A A A                       

  
 

Kurs I o UA     UA UA   UA   A UA A I                     

  
 

Kurs J o IUA UA   UA U       A A A                       
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Kurs K o IUA IU   UA   I IU IUA UA UA   IU IU IU       IU I A A   

4 
 

Kurs L o UA UA   UA UA   I   A A A                       

  
 

Kurs M o A A I UA I UA UA I UA UA   UA UA         UA UA I     

  
 

Kurs N o A IU IU U U A A A U U         A A             

5 
 

Kurs O o UA UA U UA UA I I   A A A I I UA UA UA I           

  
 

Kurs P o UA UA U UA UA UA U U UA UA UA IU   IUA IUA     I I UA UA UA 

6 
 

Kurs Q v IUA UA   UA U       A A A                       

  
 

Kurs R v UA UA U UA UA I I   A A A I I UA UA UA I           

Figur 3: Programmatris 

 

Notera att CDIO-målen 4.1-4.6 används för en ingenjörsutbildning, medan CDIO-målen 

5.1-5.5 används för kandidat- och masterexamen. Rubrik 5 ”Planering, genomförande och 

presentation av forskningsprojekt med hänsyn till vetenskapliga och samhälleliga behov 

och krav” är ett lokalt tillägg. För varje program måste matrisen analyseras med den speci-

fika utbildningens programmål och alla examensmål som ska uppfyllas i fokus. Matrisen 

ger endast upplysning om huruvida respektive mål i CDIO Syllabus berörs i kursen, men 

inte hur omfattande de olika delarna är. Rubrik 1 ”Matematiska, natur- och teknikveten-

skapliga kunskaper” (1.1-1.3) utgör basen i majoriteten av kurserna. 

2 Verktyg för att tydliggöra kopplingen mellan examensmål, lärandemål, 

lärandeaktiviteter och examination  

För att studenterna ska vara informerade om kopplingen mellan lärandemål, lärande-

aktiviteter och examination samlar den tekniska fakulteten väsentlig information såsom 

kursplaner, programplaner, utbildningsplaner, information om examensarbeten samt 

annan information av generell karaktär på studieinformationssidorna på webben, 

https://liu.se/studieinfo. Beslut om kursplaner, programplaner och utbildningsplaner tas 

inför varje nytt kalenderår och uppdaterad studieinformation publiceras vid årsskiftet.  

 

Nybörjarstudenterna informeras om studieinformationssidorna av klassföreståndarna 

redan under mottagningsperioden, nolle-P. Kontinuerligt uppmanas studenterna att ta del 

av innehållet, dels via studievägledningen och dels genom att de i de kursvärderingar som 

studentkåren LinTek sammanställer finns en rubrik ”Kursens innehåll jämfört med Studie-

informationen”, där studenterna uppmanas att jämföra lärandemålen, IUAE-matrisen, för-

kunskapskrav, organisation, kursinnehåll, kurslitteratur och examination mot det faktiska 

genomförandet. Även under kursernas första tillfälle brukar kursplanens innehåll tas upp 

och länk till den finns från kursrummet på LISAM. I de kursvärderingar som studentkåren 

LinTek sammanställer finns en fråga om huruvida återkoppling av vad fjolårsstudenterna 

ansåg om kursen genomförts. Detta har lett till att majoriteten av lärarna gör en sådan till-

bakablick och i samband med det diskuterar lärandemål och kursinnehåll.   

 

Om det framkommer synpunkter i kursvärderingen om att kursens genomförande inte sker 

i enlighet med vad som står i kursplanen noteras detta av programnämnden som vidtar 

https://liu.se/studieinfo
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åtgärder. Programnämnden kontaktar i första hand studierektor inom berört ämnes-

område, som sedan återkopplar efter diskussion med examinator. Mer om hur studenternas 

synpunkter omhändertas finns i bilaga 6. 

3 Progression i utbildningarna 

På tekniska fakulteten erbjuds nästan all utbildning som sammanhållna program med 

tydligt yrkesfokus. Programmen innehåller en hög andel obligatoriska kurser och därmed 

finns möjlighet att styra progressionen såväl med avseende på lärandemål, lärande-

aktiviteter och examinationer. Kurserna på grundläggande nivå delas dessutom in i G1- 

respektive G2-kurser, där G2-kurser kräver mer omfattande förkunskaper och ger för-

djupad kunskap inom ett ämnesområde. Många kurser inom matematikområdet är place-

rade tidigt i programmen då andra kurser, exempelvis inom fysik och teknikområdena, 

kräver omfattande matematisk förståelse. Även taxonomin i kursplanerna ger information 

om progression i ämnena, då verb som ”beskriva”, ”ange”, ”känna till” är återkommande i 

grundkurser, medan ”analysera”, ”tillämpa”, ”utvärdera” och ”reflektera” främst återfinns 

längre upp i årskurserna. 

 

I programmatrisen kan man få viss uppfattning om progression (I – U – A). En aspekt som 

dock är svårare att karaktärisera med hjälp av IUAE-matriser är komplexiteten hos ett visst 

område eller ett visst lärandemoment. Ser man på kolumnen 1.1 och 1.2 (kunskaper i 

grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen respektive teknikvetenskapliga 

ämnen) ser man generellt betydligt fler I och U under första delen av utbildningen, medan 

man under senare delen finner fler U och A, d v s man utnyttjar kunskap som studenterna 

redan ska ha med sig från lägre årskurser. Man kan också titta i kolumnen 1.3 (fördjupade 

kunskaper i något/några tillämpade ämnen) och se att den börjar fyllas lite senare under 

programmet. I kursplanerna framkommer tydligt vilka förkunskaper som rekommenderas 

för att studenten ska ha goda möjligheter att tillgodogöra sig kursinnehållet. När det gäller 

examinationen kan man utifrån kursplanerna dra slutsatsen att den huvudsakliga 

examinationsformen för att examinera teorikunskaper i lägre årskurs är skriftlig tentamen, 

medan man längre fram i utbildningen möter mer varierad examination som exempelvis 

inlämningsuppgifter och projektuppgifter.  

4 Studenternas möjlighet att slutföra utbildningen inom planerad studietid 

För att studenterna ska ha möjlighet att slutföra utbildningen inom planerad studietid 

erbjuds en ordinarie examination samt två omexaminationstillfällen per kurs och läsår. 

Studievägledningen stöttar studenterna med information, studieplanering, vägledning, 

förebyggande arbete, studieteknik och för studenternas talan såväl i studentärenden som i 

diskussioner kring utformningen av programmen för att tillvarata en bred studentgrupps 

intressen. Studenterna på ett utbildningsprogram inom tekniska fakulteten har en särskild 

studievägledare att vända sig till och alla studievägledare hanterar flera liknande program. 
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Kopplat till enskilda kurser förekommer även andra sätt att stötta studenterna, genom 

exempelvis mentorer eller genom att erbjuda öppen verksamhet där äldre studenter an-

ställts för att stötta årskurs 1-studenter.  

 

Studenterna har omfattande möjligheter att signalera olika svårigheter via representation i 

programplaneringsgrupper och programnämnderna kan själva besluta om extra stödin-

satser avpassade för det enskilda programmet. 

 

Den första kontrollen av studenternas individuella poängprestation sker inför påbörjandet 

av examensarbetet. För att antas till examensarbetet krävs 135 hp inom programmet. Om 

studenten inte uppfyller kraven finns studievägledaren tillgänglig för diskussion om studie-

planering och hur studenten bör agera för att komma ifatt. Ett examensarbete kan påbörjas 

när som helst under läsåret, så länge poängkravet är uppfyllt. 
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BILAGA 2 CDIO-principerna som grund för utformning och genomförande 

I det andra grunddokumentet i CDIO-ramverket, CDIO Standards eller CDIO-principerna, 

finns tolv principer som karaktäriserar ett utbildningsprogram som följer CDIO-ramverket 

och strävar efter att uppnå definitionen av en ingenjör. CDIO-principerna kan även vara ett 

stöd för utvecklingsarbetet kring ett utbildningsprogram samt fungera som ett verktyg för 

självvärdering. CDIO-principerna är ursprungligen skrivna för att enbart gälla ingenjörs-

utbildningar, men vid tekniska fakulteten gäller principerna alla våra grundutbildnings-

program, såväl de som leder till en kandidat- eller masterexamen som de som leder till en 

ingenjörsexamen. Nedan finns de tolv principerna, varav flera, princip 3-8 samt 11, direkt 

ligger till grund för genomförande och utformning av utbildningsprogram. 

 

CDIO Standard 1 – Utbildningens syfte 
Programmets uttalade syfte är att utbilda studenterna till ingenjörer – som kan utveckla 
och driva produkter, processer och system. 

 

CDIO Standard 2 – Lärandemål för ingenjörsfärdigheter och ämneskunskaper 
Programmet har explicita lärandemål för såväl personliga, interpersonella och profession-
ella färdigheter som för ämneskunskaper, och dessa lärandemål är formulerade i dialog 
med programmets intressenter. 

 

CDIO Standard 3 – Integrerad utbildning 
Programmets kurser hänger ihop med varandra på ett tydligt sätt, och utvecklingen av 
färdigheter sker integrerat genom hela utbildningen, och enligt en tydlig plan. 

 

CDIO Standard 4 – Introduktion till ingenjörsarbete 
Programmet innehåller en introduktionskurs där studenterna får egna praktiska erfaren-
heter av ingenjörsarbete och utvecklar centrala färdigheter som samarbete och kommuni-
kation. 

 

CDIO Standard 5 – Utvecklingsprojekt 
Programmet innehåller två eller flera utvecklingsprojekt med progression genom utbild-
ningen, där studenterna får utveckla och driva produkter, processer och system. 

 

CDIO Standard 6 – Lärmiljöer för praktiskt lärande 
Programmet har tillgång till lärmiljöer som stödjer och uppmuntrar studenterna att arbeta 
praktiskt och kollaborativt för att lära sig ingenjörsarbete, stärka ämnesförståelse och 
utveckla färdigheter. 

 

CDIO Standard 7 – Integrerat lärande 
Programmet innehåller läraktiviteter där studenterna på ett integrerat sätt tillägnar sig 
ämneskunskaper samtidigt som de utvecklar färdigheter enligt programmets mål. 

 

CDIO Standard 8 – Aktivt lärande 
Programmets undervisning och lärande baseras på metoder för studentaktivt och erfaren-
hetsbaserat lärande. 

 

CDIO Standard 9 – Utveckling av lärarkollegiets ingenjörskompetens 
Lärosätet genomför åtgärder och aktiviteter som stärker lärarkollegiets kompetens 
avseende ingenjörsarbete och de ingenjörsfärdigheter som ingår i programmets mål. 
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CDIO Standard 10 – Utveckling av lärarkollegiets pedagogiska kompetens 
Lärosätet genomför åtgärder och aktiviteter som stärker lärarnas kompetens med avseende 
på kursutveckling, och då särskilt metoder för aktivt lärande och bedömning av de 
kunskaper och färdigheter som ingår i programmets mål. 

 

CDIO Standard 11 – Bedömning och examination 
Examinationen omfattar såväl de ämneskunskaper som de färdigheter som ingår i kursens 
lärandemål. 

 

CDIO Standard 12 – Programutvärdering 
Programmet utvärderas enligt ett system baserat på CDIO Standards, och resultaten redo-
visas för studenter, lärare och andra intressenter med syfte att kontinuerligt utveckla 
programmet. 
 
  



2018-09-17 
DNR LIU-XXXX -YYYYY  

46 (53) 

  

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 

 

 

BILAGA 3 Programnämndernas organisation och arbete 

Utbildningsprogrammen vid tekniska fakulteten planeras och administreras av fem 

programnämnder som alla hanterar flera olika typer av program inom ett visst ämnes-

område: 

➢ Programnämnden för data- och medieteknik (DM-nämnden) 

➢ Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik (EF-nämnden) 

➢ Programnämnden för industriell ekonomi och logistik (IL-nämnden) 

➢ Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (KB-nämnden) 

➢ Programnämnden för maskinteknik och design (MD-nämnden) 

 

För programnämnderna finns en instruktion (DNR LIU-2016-00002, 

http://www.lith.liu.se/styrelse/foredragningslistor-och-protokoll-styrelsen/protokoll-

2016/2016-04-28/1.690211/16-3-13.pdf) som beskriver nämndernas sammansättning och 

uppdrag. Därutöver finns en delegation från fakultetsstyrelsen och från dekanus som 

bemyndigar programnämnderna att fatta vissa beslut som rör utbildningarnas upplägg och 

genomförande, såsom exempelvis fastställande av kursplaner och utbildningsplaner (DNR 

LIU-2015-00001, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/753078). 

1 Programnämndernas sammansättning och organisation 

Programnämnderna består av verksamhetsföreträdare, studenter och företrädare för all-

männa intressen. Från och med 2018-01-01 gäller följande: verksamhetsföreträdarna är sju 

vetenskapligt kompetenta lärare som ska företräda hela verksamheten vid tekniska fakul-

teten. En av dessa ska vara ordförande och en ska vara vice ordförande. Därutöver finns 

fem gruppsuppleanter som träder in enligt fastställd ordning vid ordinarie ledamots från-

varo. Studenterna och företrädarna för allmänna intressen är vardera sex stycken, varav tre 

ordinarie och tre personliga ersättare. Studenterna företräds vid programnämndsmötena av 

så kallade SnOrdfar (studienämndsordföranden i sektionerna) samt av en utbildnings-

bevakare från studentkåren LinTek. Kopplat till respektive programnämnd finns en kansli-

grupp, som består av en utbildningsledare, en nämndsamordnare och minst en studie-

vägledare. Mandatperioden för verksamhetsföreträdarna samt företrädarna för allmänna 

intressen är tre år, medan studentföreträdarna är förordnade för ett läsår.  

2 Programnämndernas arbete 

Programnämndernas arbete handlar huvudsakligen om att planera, följa upp, utvärdera 

samt verka för ständig kvalitetsförbättring av utbildningarna inom nämndens ansvars-

område. Programnämnden sammanträder 4-5 gånger per läsår. Det löpande arbetet sker i 

programplaneringsgrupper, som träffas ca var tredje vecka. Antalet programplanerings-

grupper är beroende av antalet program och bredden inom programutbudet och varierar 

således mellan programnämnderna. Programplaneringsmötena har en beredande roll.  

 

Individuella studentärenden och vissa andra beslut, exempelvis beslut som inte kan vänta 

till nästa programnämndsmöte, tas på VA-möten som också hålls ca var tredje vecka. 

https://www.lith.liu.se/presentation/namnder/dm?l=sv
https://www.lith.liu.se/presentation/namnder/ef?l=sv
https://www.lith.liu.se/presentation/namnder/il?l=sv
https://www.lith.liu.se/presentation/namnder/kb?l=sv
https://www.lith.liu.se/presentation/namnder/md?l=sv
http://www.lith.liu.se/styrelse/foredragningslistor-och-protokoll-styrelsen/protokoll-2016/2016-04-28/1.690211/16-3-13.pdf
http://www.lith.liu.se/styrelse/foredragningslistor-och-protokoll-styrelsen/protokoll-2016/2016-04-28/1.690211/16-3-13.pdf
http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/753078
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Beslutande i dessa sammanhang är nämndens ordförande tillsammans med en utbildnings-

bevakare från LinTek. Föredragande vid VA-mötena är studievägledaren, utbildnings-

ledaren eller nämndordförande. I instruktionerna för programnämnderna framgår tydligt 

att vid fullgörandet av sina uppgifter ska nämnderna samarbeta med berörda institutioner.  

3 Ledningsgruppen för grundutbildning  

Vissa frågor berör all utbildning vid tekniska fakulteten och dessa frågor diskuteras på LGU 

(Ledningsgruppen för grundutbildning). LGU-möten hålls en gång i veckan och vid dessa 

möten träffas de fem programledningarna (ordförande och utbildningsledare), fakultets-

ledning (dekan samt prodekan för grundutbildningen), kanslichef, utbildningsbevakare 

från LinTek samt ordförande i nämnden för skolsamverkan. Till vissa programpunkter 

bjuds annan kanslipersonal, tekniska fakultetens CDIO-koordinator eller externa personer 

in. LGU-mötena är effektiva för informationsutbyte, och de har även en samordnande 

funktion, då studenterna på olika program som leder till samma examen ska ha så lika för-

utsättningar som möjligt. 

4 Arbetet med revision av utformningen 

Utformning och genomförande av utbildningsprogrammen diskuteras i program-

nämndernas programplaneringsgrupper och beslutas av programnämnden. Program-

planeringsgrupperna har möte ca var tredje vecka och består av programnämnds-

ordföranden (alternativt vice ordföranden), utbildningsledaren, studievägledare, nämnd-

samordnaren, lärarrepresentanter samt studenter. Studenterna företräds av en så kallad 

SnOrdf (studienämndsordförande) som är utsedd av sektionen. Under dessa möten 

diskuteras utformning och genomförande utifrån många olika aspekter och fråge-

ställningar. Dessa kan komma från olika aktörer, exempelvis från departementet, 

universitetsledningen, fakultetsledningen, programnämnden, institutionerna eller 

studenterna. Ett viktigt underlag vid diskussionerna är sammanfattningsbetyget från det 

elektroniska kursvärderingssystemet (KURT) samt de kursvärderingar som genomförs i 

studentkåren LinTeks regi (se mer i bilaga 6). I mallen för dessa utvärderingar finns frågor 

kring kursens relevans i utbildningen, kursens placering i programmet samt hur kursens 

innehåll står i relation till programmålen.  

 

En annan viktig grupp som återkommande kommer med förbättringsförslag är de lärare 

som är involverade i programmet. Årligen beslutas om utformningen av respektive program 

för nästkommande kalenderår genom ett remissförfarande, där berörda institutioner får 

besvara en remiss med de förändringsförslag som programnämnden berett och samman-

ställt, men de bakomliggande förslagen kan ursprungligen ha kommit från program-

nämnden eller från institutionerna. Beslut om utformningen tas slutligen av program-

nämnden. Figur 4 nedan visar ett årshjul som beskriver programnämndernas och fakul-

tetens systematiska arbete med grundutbildningen och dess förutsättningar. Den årliga 

cykeln kommer dock förmodligen att justeras framöver när Bilda är i full drift.  
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Figur 4: Årshjul 
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BILAGA 4 Examensarbeten 

Examensarbetena är en central del i utbildningen. För en student på kandidatnivå om-

fattar projekten 16 hp. Kraven för att få påbörja ett examensarbete innebär att man ska 

vara godkänd på minst 135 hp inom programmet och det projekt som studenten utför 

ska kunna klassas i huvudområdet för den kandidatexamen. 

1 Lärandemål för examensarbeten 

Lärandemålen för examensarbetet struktureras enligt CDIO-rubrikerna. 

Ämneskunskaper 

Den studerande förväntas visa förmåga att 

➢ systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden  

➢ tillämpa metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet  

➢ tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den  

Individuella och yrkesmässiga färdigheter 

Den studerande förväntas visa förmåga att  

➢ planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete  

➢ formulera frågeställningar samt avgränsa dessa inom givna tidsramar  

➢ söka och värdera vetenskaplig litteratur  

Arbeta i grupp och kommunicera 

Den studerande förväntas visa förmåga att  

➢ professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt  

➢ kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt självständigt arbete  

CDIO ingenjörsmässighet 

Den studerande förväntas kunna  

➢ skapa, analysera och/eller utvärdera tekniska lösningar för produkter, processer 

och system.  

➢ göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska och samhälleliga villkor såsom 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.  

2 Stöd för examensarbetsprocessen 

Utöver den information som finns i kursplanen för examensarbetet, finns även ett regelverk 

för själva genomförandet, som nås via en länk från kursplanen. Där framgår bland annat i 

vilka miljöer examensarbetet kan genomföras, vad som gäller vid påbörjandet och exam-

inationen av ett examensarbete samt rollfördelningen mellan handledare och examinator. 

När det gäller skrivandet av examensarbetsrapporten finns en checklista som fungerar som 

stöd för såväl studenten som för handledare och examinator (DNR LIU-2014-01598). 

 

Checklistan hanterar frågeställningar kring: 

➢ problemformulering 

➢ vetenskaplig grund 

➢ genomförande och vetenskapligt förhållningssätt 

➢ resultat och slutsatser 
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➢ kommunikativ precision 

Programnämnderna kan även ha ytterligare instruktioner gällande utformningen av 

examensarbetsrapporten. 

 

Den student som behöver stöd med muntlig eller skriftlig framställning på svenska eller 

engelska kan söka stöd hos språkverkstäderna. 

3 Examination av examensarbeten 

I examinationen av examensarbetena ingår flera delmoment: 

➢ Planering 

Vid inledningen av arbetet ska studenten skriva en planeringsrapport, i vilken 

förmågan att planera arbetet ska visas. 

➢ Skriftlig redovisning 

I examensarbetsrapporten ska studenten visa förmåga att hitta och sammanställa 

relevanta förkunskaper, redovisa resultatet och förankra det i tidigare kunskap samt 

utvärdera och diskutera resultatet och koppla det till etiska och samhälleliga villkor. 

➢ Auskultation 

För att få perspektiv på hur framläggningar kan genomföras ska studenterna 

auskultera vid några andra studenters framläggningar. 

➢ Muntlig presentation 

Vid framläggningen ska arbetet presenteras muntligt och en annan students 

opposition bemötas på ett adekvat sätt. 

➢ Opposition 

Studenten ska visa förmåga att sätta sig in i en annan students examensarbete och 

kunna ställa relevanta frågor och ge konstruktiv kritik kring såväl arbetet och den 

skriftliga rapporten som den muntliga framläggningen. 

➢ Reflektion 

Slutligen ska studenten skriva ett reflektionsdokument. Syftet med detta är att ge 

den studerande tillfälle att reflektera över det genomförda examensarbetet och över 

utbildningen som helhet. Dokumentet är tänkt att vara ett viktigt verktyg för 

programnämnden i arbetet med att säkra utbildningens kvalitet.  
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BILAGA 5 Lärarnas kompetensutveckling 

För att säkerställa att den som anställs vid Linköpings universitet och förmodas få ett 

undervisningsuppdrag från den tekniska fakulteten har rätt kompetens, finns en anställ-

ningsordning och tydliga befordranskriterier som hanteras av fakultetens anställnings-

nämnd (se https://www.lith.liu.se/presentation/namnder/anstallningsnamnden?l=sv). Vid 

docentansökan ska man exempelvis visa ett intyg över högskolepedagogisk utbildning, 

beskriva sin egen pedagogiska verksamhet och bifoga en pedagogisk reflektion. 

 

Arbetet med lärarkollegiets ämnesmässiga kompetensutveckling sker till största delen via 

forskningen, medan den pedagogiska kompetensutvecklingen främst sker genom  

➢ kommunikation inom lärarkollegiet 

➢ via kurser och seminarier i Didacticums regi  

➢ via LiU-pedagogikdagen 

➢ via tekniska fakultetens utbildningsdag 

De senare två dagarna är årligen återkommande.  

 

För lärare knutna till tekniska fakulteten finns även medel att söka för pedagogiska ut-

vecklingsprojekt, s k PUG-medel (se http://www.lith.liu.se/pug/pug?l=sv) samt för att 

deltaga och presentera något på pedagogiska konferenser (se 

http://www.lith.liu.se/internwebb/konferenser?l=sv). Regelbundet deltar lärare och 

utbildningsansvariga på CDIO-konferenser (se mer på http://www.cdio.org/) samt på den 

nationella Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Huvudmän för den 

senare är de nationella organen RET/TUF-gruppen för civilingenjörsutbildning och 

Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningar. 

 

Lärare kan även ansöka om resestipendium från fakulteten för att exempelvis undersöka 

möjligheter till, eller följa upp, studentutbytesavtal eller för att knyta andra kontakter med 

lärosäten i utlandet i syfte att fortbilda sig (utöver de möjligheter som ges via Erasmus-

programmet). 

 

För att signalera vikten av pedagogisk kompetens och utveckling delar tekniska fakulteten 

årligen ut pris till fem framstående lärare. Varje programnämnd tar genom ett nomine-

ringsförfarande fram en skicklig kandidat. Även studentkåren LinTek har ett pris, ”Gyllene 

Moroten” som delas ut till en lärare som ska ha ett ”enastående engagemang i utbildnings-

verksamheten och visat sig vara en god pedagog. En god pedagog bedriver en medryckande, 

rättvis, könsmedveten och relevant undervisning” enligt studenterna. I flera fall har även 

sektionerna egna priser som de delar ut till lärare inom sitt område. 

 

https://www.lith.liu.se/presentation/namnder/anstallningsnamnden?l=sv
http://www.lith.liu.se/pug/pug?l=sv
http://www.lith.liu.se/internwebb/konferenser?l=sv
http://www.cdio.org/
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BILAGA 6 Återkoppling från och till studenterna 

I denna bilaga beskrivs hur återkoppling från och till studenterna sker. 

1 Återkoppling från studenterna 

Nedan beskrivs olika kanaler genom vilka studenternas synpunkter kommer examinatorer 

och programnämnder tillgodo och hur detta bidrar till kvalitetsförbättringar. 

1.1 Kursvärderingar 

Studenterna erbjuds utvärdera alla kurser via det elektroniska kursvärderingssystemet 

(KURT). I systemet finns ett antal universitetsgemensamma frågor samt möjlighet att lägga 

till egna frågor. Studenterna har även möjlighet att lämna fritextsvar. Studierektorerna på 

institutionerna, programnämndsordförandena samt utbildningsledarna har tillgång till alla 

fritextsvar. Enskild examinator har inte direkt tillgång till fritextsvaren, men kan få det via 

studierektor. 

 

Utöver det elektroniska kursvärderingssystemet genomförs utvärderingar i studentkårens 

LinTeks regi, där synpunkter diskuteras och sammanvägs inom studentgruppen innan de 

lämnas till examinator och programnämnd. Dessa utvärderingar följs upp med ett möte 

mellan examinator och studentrepresentanter. De olika sektionerna har utvecklat delvis 

olika tillvägagångssätt, dock är mötet mellan studenter och examinatorer central. Någon 

eller några sektioner arbetar med att samla alla examinatorer som varit inblandade i läs-

periodens kurser till så kallade årskursråd, medan andra bokar tid med varje enskild 

examinator för sig. Någon sektion förlägger utvärderingsmötena redan innan perioden är 

avslutad, medan de flesta har mötena när kursen är avslutad och examinationen genom-

förd. Informationen i dessa utvärderingar är mer välavvägd än de enskilda synpunkter som 

framförs via det elektroniska kursvärderingssystemets fritextsvar och dessa utvärderingar 

är examinatorns främsta källa till synpunkter från studenterna och därmed grunden till 

kvalitetsförbättringar. 

 

Sammanfattningsbetyget från det elektroniska kursvärderingssystemet (KURT) används 

som signalvärde. Efter varje läsperiod får programnämnden en lista på sammanfattnings-

betyget för de kurser som getts under perioden. Kurser med ett lågt sammanfattningsbetyg 

diskuteras i programplaneringsgruppen och ofta tas någon typ av åtgärdsplan fram via 

studierektor. För att få mer information om problematiken läses fritextsvaren samt de ut-

värderingar som genomförs av LinTek. Även kurser med gott resultat kommenteras. 

1.2 Studentundersökningen 

Sedan 2008 har fem studentundersökningar initierats och genomförts gemensamt för alla 

program på LiU. Studenterna har fått ta ställning till en rad påståenden och skattat dem på 

en skala 1-5. För varje utbildning har ett totalindex beräknats, vilket inkluderar frågor kring 

fysisk arbetsmiljö, utbildning, stöd och service samt extern utbildning. Utöver detta har ett 

separat utbildningsindex särredovisats vari lärarnas förmågor (förmedla kunskap, inspi-

rera, ställa tydliga krav, återkoppling på prestationer), examination, påverkansmöjligheter 
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och utbildningens relevans för framtida yrkesliv ingår. Det finns även frågor kring exempel-

vis universitetets stödtjänster, lika villkor, samt bilden av LiU. Utformningen reviderades 

lite inför studentundersökningen 2015. 

 

Resultatet tas om hand av programnämndsordföranden och analyseras och diskuteras i 

såväl programplaneringsgrupper som i programnämnden. Handlingsplaner tas fram i 

enlighet med givna instruktioner. Fakultetsgemensamma frågor lyfts till LGU 

(ledningsgruppen för grundutbildning) och ingår i fakultetens handlingsplan.   

1.3 Reflektionsdokumenten 

I samband med examensarbetet lämnar studenterna in ett reflektionsdokument där ett av 

lärandemålen är att studenten ska ge återkoppling till programnämnden om hur väl 

utbildningen leder till att programmets mål uppfylls och förbereder studenterna för 

arbetslivet. Reflektionsdokumenten arkiveras elektroniskt på fakultetskansliet, men 

informationen tas i dagsläget inte omhand på ett systematiskt sätt. Här finns 

förbättringspotential och arbete pågår. 

1.4 Möten 

Slutligen framför studenterna sina synpunkter till fakultetsledningen och programnämn-

derna direkt vid olika typer av möten, främst vid programplaneringsmötena. Då det gäller 

utbildningsnära frågor som hanteras av programnämnderna sker det via SnOrdfarna, 

utbildningsbevakaren eller via studievägledningen. Studievägledningen spelar en viktig roll 

för att kanalisera eventuella frågor och synpunkter till programnämnderna. Även direkt-

kontakter med programnämndsledningen förekommer frekvent om en student eller en 

studentgrupp har en angelägen fråga. 

2 Återkoppling till studenterna 

Återkoppling till studenterna om vidtagna åtgärder utifrån inkomna synpunkter sker på 

flera olika sätt och här ges ett antal exempel: 

• I studentkåren LinTeks kursvärderingsmall finns en rubrik där examinator ombeds 

lämna sina kommentarer på genomförd kursvärdering. 

• Vid kursstart uppmanas examinatorerna att ge en återkoppling på vad studenterna vid 

förra kursomgången uttryckte i kursvärderingar. I kursvärderingsmallen finns en fråga 

om huruvida detta togs upp. 

• LinTeks kursvärderingsarbete inkluderar även möten mellan examinator och 

studenterna, där utvecklingsarbetet är i fokus. 

• Studievägledningen genomför informationsinsatser bland annat i samband med kursval 

(april och oktober) och återkopplar individuella studentärenden till berörda. 

• Via studieinfosidorna på webben framkommer de kurs- och programspecifika 

justeringarna som planeras. 

• Programnämnderna samarbetar nära med sektionerna. För varje klass utses 

klassrepresentanter som bistår SnOrdfarna med att samla in synpunkter från 

studenterna och information till studentgruppen. SnOrdfarna ingår i 

programplaneringsgrupper samt i programnämnder. 


