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Bedömning och handlingsplan för Kandidatprogrammet i matematik  

Bedömningsmatris: Fakultetsdialog avseende Kandidatprogrammet i Matematik 
Datum: 2018-10-19 
Närvarande vid dialogen: Nils Hartvig, Håkan Örman, Torun Berlind, Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren 
 

 Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer omfattande översyn Kommentar 

Måluppfyllelse Utbildningens utformning och 
arbetssättet med kurs- och 
programmatriser gör troligt att 
studenterna uppnår 
examensmålen 

Löpande arbete med 
kvalitetssäkring av kursmatriser 

 Fakultetsgemensamt arbete med 
kursmatriser och reviderad Syllabus 
planeras under Vt19 

Utformning och genomförande Varierade examinationsformer 
men med betoning på 
traditionell tentamen 

Ett antal exempel på studentaktiva 
former redovisas men behöver ev 
utvecklas vidare i det reguljära 
arbetet med programmet 

Genomströmningen är påfallande låg  

Forskningsanknytning  Är i huvudsak god men kan 
förbättras vad gäller 
genomförande av forsknings- och 
utvecklingsprojekt 

  

Lärarkompetens Lärarkapacitet och kompetens är 
god. Finns även viss erfarenhet 
från yrkesverksamhet utanför 
akademin 
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 Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer omfattande översyn Kommentar 

Arbetslivsperspektiv   Inslag från yrkeslivet utanför akademin 
bör förstärkas 

 

Studentperspektiv Goda kursvärderingar. Kurserna 
fungerar överlag bra 

Nöjdhet med utbildning, 
yrkeslivskoppling och helhet är 
signifikant lägre än LiTH-normen 
och har en negativ utveckling. 
Programtanken behöver fokuseras 
och förtydligas? 

  

Jämställdhetsperspektiv Inga signifikanta könsbundna 
skillnader i studieresultat (men 
däremot för dåliga prestationer 
generellt) 

Kvantitativ obalans både i student- 
och lärargruppen 

 Kvantitativ obalans kräver 
långsiktigt arbete på alla nivåer 

 
 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: 
 
Studentgruppen är relativt liten vilket gör att analysen av nyckeltal blir osäker, men det är generellt för få sökande vilket vissa år medför 
låga meritpoäng hos de sist antagna. Prestationerna första året är svaga, vilket sannolikt har att göra med att många kommer på att de 
vill göra något annat. Andelen som tar ut programexamen är mycket låg. Studietiden till examen är inte exceptionellt lång men det 
handlar om små tal vilket ger stora variationer mellan åren. 
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
 
Programmet har för få sökande och genomströmningen är påfallande låg men programmets innehåll i relation till examensmålen 
förefaller i huvudsak bra. Lärarkompetens och forskningsanknytning är god men yrkeslivskopplingen (utanför akademin) behöver 
stärkas. De enskilda kurserna verkar fungera bra men programtanken kan behöva stärkas och fokuseras vilket troligen skulle stärka 
känslan av gemenskap i studentgruppen.  
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Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
Ulf Nilsson 
Dekan 
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Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 
klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Status 

Bättre balans avseende 
andel kvinnor och män 
på programmet 

Bredda arbetet med att rekrytera 
fler kvinnor till 
ingenjörsprogrammen till att även 
inkludera matematik- och 
naturvetenskapliga utbildningar  

Löpande arbete Programnämndsordförande via 
kommunikatörerna 

 

Bättre beaktan av de 
matematiska och 
naturvetenskapliga 
programmens natur 

Skapa en separat 
programplaneringsgrupp för 
programmen (FyN, Mat, MFYS 
och MMAT) 

PN april 2019 Programnämndsordförande  

Förbättrad stämning 
på programmet och 
sammanhållning 
mellan studenterna 

Tillsammans med MatNat-
sektionen utreda möjliga åtgärder 
för detta. Sektionsstyrelsen 
arbetar med detta under året. 

Hösten 2019 Programnämndsordförande via 
PPG 

 

Fler studenter som 
klarar studierna på 
nominell tid 

Identifiera flaskhalsar i 
programmet 

December 2019 Programnämndsordförande via 
PPG 
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Ökad insikt avseende 
forskning och 
utveckling  

Införa undervisning om planering 
(5.3) och genomförande (5.4)av 
forsknings- och 
utvecklingsprojekt i minst en 
obligatorisk kurs. 

Beslutat juni 2020 Programnämndsordförande via 
PPG 

 

Förbättrad insikt i 
studenternas 
förväntningar på 
undervisningen 

Utreda diskrepansen mellan 
kursvärderingar och 
studentundersökningar när det 
gäller programmets arbetsformer 
och förväntningarna på dess 
lärare 

Hösten 2020 Programnämndsordförande via 
PPG 

 

Förstärka aspekter av 
samhälleliga villkor 

Integrera inslag av samhälleliga 
villkor (5.1) i någon eller några 
kurser 

Beslutat juni 2021 Programnämndsordförande via 
PPG 

 

Förbättrad 
yrkeslivsanknytning 

I programmets olika spår 
identifiera kurser där externa 
samarbeten kan integreras och 
därefter genomföra detta 

Beslutat juni 2021 Programnämndsordförande via 
PPG 

 

Stärkt förtrogenheten 
med vetenskaplig 
rapportering 

Införa ytterligare moment 
avseende rapportering och 
redovisning av forsknings- och 
utvecklingsprojekt (5.5) 

Beslutat juni 2022 Programnämndsordförande via 
PPG 
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Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 
av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
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