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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog                     Teknisk fysik och elektroteknik (Y) + internationell variant (Yi) 
 
Datum: 2019-09-30 
 Närvarande vid dialogen: Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Håkan Örman, Torun Berlind, Oskar Renåker 
 

 Fungerar bra 
Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  x  

I rapporten visas måluppfyllnad för 1 av 13 profiler och 
motsvarande analys förutsätts ske för samtliga profiler. Matriserna 
bör ses över och vissa förstärkningar bör göras kring samhälleliga 
och ekonomiska aspekter såväl som forsknings- och 
utvecklingsarbete (inom vissa områden).  

Utformning och 
genomförande 

  x  

Bra utvecklingsprojekt och positivt att de egenidentifierade 
utvecklingsprojekten överensstämmer med alumnernas synpunkter 
kring programmering, algoritmiskt tänkande och datorteknik. 
Medianstudietiden är rimlig, men studieprestationer och 
examensfrekvens behöver analyseras och förbättras.  Särskild 
uppmärksamhet bör här ägnas Yi. 

Forskningsanknytning  x   
Forskningsanknytningen förefaller vara god men bör synliggöras i 
matriserna. Forskningens villkor lyfts under ”Måluppfyllelse”. 

Lärarkompetens x   Välförsörjt med kompetenta lärare 

Arbetslivsperspektiv x   

Positivt med översyn över kopplingen till näringslivet i kurserna på 
avancerad nivå. Möjligt att erbjuda CDIO-kurser som går för fler 
profiler med bredare frågeställningar? Alumnerna känner sig dock 
väl förberedda inför yrkeslivet. 

Studentperspektiv x   
Fungerar mycket bra med många kanaler. Bra att börja inhämta 
informationen i reflektionsdokumenten. Enkäter till studenterna 
ger vid handen att de är mycket nöjda med sin utbildning. 
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Kommentar till måluppfyllelse: 
Utveckling: Diskussion om hur vi ska komma vidare i kursmatrisarbetet och få examinatorerna att se över matriserna igen, särskilt 1.4 och 1.5, bör 
diskuteras i LGU.  
 
Övrigt: Arbetsprocess: Bra att en alumnundersökning genomförts och att information därifrån tagits med i rapporten. Viktigt att synpunkterna 
kommer lärarkollegiet tillgodo.  
Diskussionen om åtgärder för att höja svarsfrekvensen i Evaliuate är angelägen och pågår på fakultets- och LiU-nivån. 
 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Fortsatt arbete för att öka genomströmningen önskvärt. Viktigt att titta på varför Yi presterar sämre (tillgodoräknande av utbytesåret?, betyg in? 
förutsättningar?...). Söktrycket för Y har haft en positiv utveckling och står sig väl i konkurrensen åtminstone inom elektroteknikområdet. För Yi är 
läget mindre gott med små studentgrupper och stor variation i meritpoäng bland sökande. 
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att både Y- och Yi-programmen uppfyller examensmålen 
för samtliga aktuella examina. Det stora antalet profiler innebär dock att nämnden behöver säkerställa måluppfyllelsen för samtliga studievägar på 
avancerad nivå. I utbildningarnas utformning och genomförande finns en lång tradition och erfarenhet av att använda CDIO-standarderna. Nämnden 
behöver dock ägna studieprestation och examensfrekvens särskild uppmärksamhet för att analysera och förbättra dessa; detta gäller både Y och Yi men 
alldeles särskilt den senare där även medianstudietiden är längre. Forskningsanknytningen förefaller god men behöver synliggöras. Lärarkapacitet och 
lärarkompetensen är god, men språkens situation behöver ägnas extra uppmärksamhet de kommande åren. Arbetslivsperspektivet förefaller gott. 
Studentperspektivet är bra och studenterna är mycket nöjda med sin utbildning. Extra uppmärksamhet behöver dock ägnas jämställdhetsperspektivet 
där könsbalansen är mycket skev både bland studenterna och framför allt bland lärarna. Det finns möjligen en obalans även i studieprestationerna som 
bör bevakas framöver. Hållbarhetsperspektivet är tillfredsställande men kan vidareutvecklas och synliggöras bättre. 

Jämställdhetsperspektiv  x  

Medvetenhet finns. Andelen kvinnor på framför allt Y behöver öka. 
På Yi är dock situationen bättre.  Man kan möjligen skönja en 
könsrelaterad skillnad i prestation till kvinnors nackdel som kan 
behöva analyseras djupare. Det är problematiskt att det för 
närvarande helt saknas kvinnlig examinator åk 1-3. 

Hållbarhetsperspektiv x   Bra om inslagen synliggörs och vidareutvecklas. 
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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 när det är genomfört. 

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas? 

Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart? 

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs? 

Status Klar 

1. Säkerställa 
måluppfyllelse i 
övriga 
masterprofiler 

Genomgång av 
programmatriser 
och diskussion med 
profilansvariga 

juni 2020 Utbildningsledare   

2. Knyta an till aktuellt 
forsknings- och 
utvecklingsarbete (1.5) i 
fler kurser på 
avancerad nivå 

2a. Uppdatera kursmatriserna 
för att synliggöra befintliga 
inslag 
2b. Vid behov integrera i 
befintliga kurser 

2a. juni 2020 
2b. remissarbetet 
2021 

Programnämndsordförande   

3. Undervisning om 
samhälleliga aspekter, 
inklusive ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt 
hållbar utveckling, för 
tekniska produkter och 
system (4.1) bör införas 
i fler kurser 

3a. Uppdatera kursmatriserna 
för att synliggöra befintliga 
inslag 
3b. Vid behov integrera i 
befintliga kurser 

3a. juni 2020 
3b. remissarbetet 
2021 

Programnämndsordförande   

4. Undervisning om 
företags- och 
affärsmässiga villkor för 
tekniska produkter och 
system (4.2) bör införas 
i fler kurser 

4a. Uppdatera kursmatriserna 
för att synliggöra befintliga 
inslag 
4b. Vid behov integrera i 
befintliga kurser 

4a. juni 2020 
4b. remissarbetet 
2022 

Programnämndsordförande   

5. Undervisning om drift 
och användning av 
produkter och system 
(4.6) bör införas i fler 
kurser 

5a. Uppdatera kursmatriserna 
för att synliggöra befintliga 
inslag 
5b. Vid behov integrera i 
befintliga kurser 

5a. juni 2020 
5b. remissarbetet 
2021 

Programnämndsordförande   
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6. Undervisning om 
samhälleliga villkor för 
kunskapsutveckling 
(5.1) bör införas i fler 
kurser 

6a. Uppdatera kursmatriserna 
för att synliggöra befintliga 
inslag 
6b. Vid behov integrera i 
befintliga kurser 

6a. juni 2020 
6b. remissarbetet 
2021 

Programnämndsordförande   

7. Undervisning om 
ekonomiska villkor för 
kunskapsutveckling 
(5.2) bör införas i fler 
kurser 

7a, Uppdatera kursmatriserna 
för att synliggöra befintliga 
inslag 
7b. Vid behov integrera i 
befintliga kurser 

7a. juni 2020 
7b. remissarbetet 
2022 

Programnämndsordförande   

8. Inslagen om planering, 
genomförande och 
redovisning av 
forskningsprojekt (5.3–
5.5) bör stärkas på 
programmet 

8a. Uppdatera kursmatriserna 
för att synliggöra befintliga 
inslag 
8b. Vid behov integrera i 
befintliga kurser 

8a. juni 2020 
8b. remissarbetet 
2023 

Programnämndsordförande   

9. Öka andelen studenter 
som tar examen från Y 
respektive Yi 

Identifiera ”flaskhalsar” i 
programmen, intervjua 
studenter som hoppat av 
programmen 

december 2020 Programnämndsordförande   

10. Förbättra 
förutsättningarna för 
att klara Yi inom 
nominell studietid 

Kartlägga kursmatchning för 
utlandsåret, intervjua 
studenter 

juni 2021 Utbildningsledare   

11. Mer tillämpning och 
koppling till 
näringslivet i 
programmens kurser 

Diskutera former för 
samverkan med näringslivet 
samt implementera i minst en 
kurs per huvudområde, gärna 
med koppling till hållbarhet 
och affärsmässighet (4.1, 4.2, 
5.1 och 5.2) 

remissarbetet 
2022 

Programnämndsordförande   

12. Systematisk uppföljning 
av reflektionsdokument 

Skapa rutin för att läsa och 
återrapportera i PPG 

april 2020 PPG-ordförande   
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13. Öka andelen kvinnor 
bland sökande till 
programmen (främst Y) 

Undersöka vad – utöver 
språket – som gör att det är en 
större andel kvinnor på Yi 
jämfört med Y 

december 2020 Utbildningsledare   

14. Fortsätta arbeta med 
programtexterna för 
katalog och web med 
mer fokus på lika villkor  

Analysera och revidera 
programtexterna 

juni 2021 Utbildningsledare   

15. Värdegrundsarbete i 
form av exempelvis 
workshops om 
bemötande 

15a. Erfarenhetsutbyte och 
samordning mellan 
nämnderna och dialog med 
institutionernas lika-villkor-
ombud 
15b. Genomföra en första 
workshop eller liknande 

15a. hösten 2020 
15b. våren 2021 

Programnämndsordförande   

16. Skapa förutsättningar för 
att Y- och Yi-studenterna 
ska kunna delta i 
fakultetsövergripande 
projektkurser med 
hållbarhetsteman 

16a. kursutveckling  
16b. programplanearbete 

remissarbetet 
2020 

16a. Programnämndsordförande 
16b. PPG-ordförande 

  

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt detta till dekan. Därtill ska 
dokumentation av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen. 

 


