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Programmets innehåll och syfte 

Aktuell utbildningsplan samt programplan inklusive kursplaner för civilingenjörsprogrammet 
i medieteknik finns på studieinformationssidorna på webben och kan sökas fram via 
https://liu.se/studieinfo. Alla dokument uppdateras och fastställs årligen. Civilingen-
jörsprogrammet i Medieteknik kallas hädanefter för MT-programmet. 

MT-programmet utbildar civilingenjörer inom medieteknikens breda spektrum av 
kunskapsområden. De utexaminerade civilingenjörernas främsta uppgift är att skapa teknik och 
system för kommunikation mellan människor via digitala medier. Utbildningens grund-
läggande tekniska ämnen vilar på det stabila fundament som goda kunskaper i matematik och 
naturvetenskap ger.  

Utbildningen omfattar såväl traditionell som modern medieteknik och ger studenterna en väl 
underbyggd förståelse för de olika mediernas möjligheter och begränsningar i tekniska och 
mänskliga sammanhang. Utbildningen ger förståelse för teknikens roll i ett helhetsperspektiv 
och verktyg för att kunna möta samhällets och enskilda individers krav på miljö, resurs-
hushållning och ekonomi. Utbildningen ger också förståelse för och behandlar kreatörens 
möjligheter till uttrycksformer i termer av färg, bild och ljud.  

Programmet är upplagt så att kraven för en civilingenjörsexamen, en teknologie 
kandidatexamen i huvudområdet medieteknik samt en teknologie masterexamen i huvud-
området medieteknik eller datateknik uppfylls. Programmet är uppbyggt av två delar. Den 
första delen (kandidatdelen) utgör programmets första tre år. Denna del består av 180hp 
obligatoriska kurser vilka kan anses forma programmets huvudsakliga inriktning. Den andra 
delen (masterdelen) består av 120hp kurser, inklusive examensarbete och minst 60hp kurser på 
avancerad nivå. Här får studenten möjlighet att fördjupa sig inom områden som exempelvis 
visualisering, datorgrafik och bildbehandling.  
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Om kvalitetsrapporten 

Kvalitetsrapporten består av två delar, där den första delen är programspecifik och därmed ut-
gör den del som bedömningen baseras på. Bilagorna är generellt skrivna för alla civilingenjörs-
program vid tekniska fakulteten och bidrar med fördjupad information. CDIO-ramverket är ett 
centralt verktyg i fakultetens kvalitetsarbete och om detta är obekant för läsaren finns en 
beskrivning i BILAGA 1 och 2 som med fördel kan läsas först.  

Rapporten är skriven av Jimmy Johansson, diskuterad i den programplaneringsgrupp som 
hanterar MT-programmet samt fastställd vid programnämndsmötet den 18 september. 
Studenter och lärare finns representerade i såväl programplaneringsgruppen som i 
programnämnden, medan yrkeslivsrepresentanter deltagit i diskussion och beslut i 
programnämnden. Samtliga lärare på programmet har getts möjlighet att läsa och kommentera 
rapporten.  

De nyckeltal som tekniska fakulteten avser att presentera och analysen av dessa presenteras på 
lämpligt ställe i rapporten alternativt under rubrik 9 Analys av bakgrundsfaktorer, för de 
nyckeltal som inte tas upp naturligt på annat ställe. 
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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 MT-programmet genomförs enligt 
samma process som för alla ingenjörsprogram, kandidat- och masterutbildningar 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 
examens-mål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination 

• en beskrivning av hur utbildningen arbetar med progression  

• en beskrivning av hur utbildningen arbetar för att studenterna skall ha möjlighet att 
slutföra utbildningen inom planerad studietid. 

I enlighet med CDIO Standard 1 (Utbildningens syfte) och 2 (Lärandemål för ingenjörsfärdig-
heter och ämneskunskaper), se mer i BILAGA 2, finns ett tydligt syfte med programmet som 
redovisas i utbildningsplanen. Där framgår även programmålen som inkluderar såväl mål för 
ämneskunskaper som ingenjörsfärdigheter. Programmålen bryts ner till kursmål i enskilda 
kurser. I korthet används kursmatriser för att förtydliga vilka CDIO-mål som varje enskild kurs 
bidrar till att uppfylla. Alla kursmatriser sätts sedan samman till en programmatris. 
Programmatrisen tillsammans med en översättning som visar hur CDIO-målen kopplar till 
examensmålen för respektive utbildning visar måluppfyllelsen.  

Nedan exemplifieras och kommenteras ovanstående för MT-programmet. Som underlag har 
använts kursmatriser som beslutats av nämnden inför 2020.  

1.1. Kursmatris för en obligatorisk kurs inom MT-programmet. 

Som exempel på kursmatris visas i Tabell 1 matrisen för kursen Tillämpad matematik i teknik 
och naturvetenskap. 

Förkortningarna IUAE står för: 

• Introducera (I) markeras för de lärandemål som endast introduceras. 

• Undervisa (U) används för de lärandemål som studenten skall ha tillägnat sig efter 
kursen och som normalt examineras. 

• Använda (A) markerar att det finns förkunskaper som är nödvändiga för att tillgodogöra 
sig kursens lärandemål. Det är normalt sådant som examinerats i en tidigare kurs. 

• Examenskod (E) anger hur lärandemålen examineras. 
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Tabell 1: Kursmatris för kursen Tillämpad matematik i teknik och naturvetenskap. Varje rad är en rubrik 
med underrubriker i LiTH syllabus. I kolumnerna markeras om och hur lärandemålet finns med i kursen: 
Introducera (I), Undervisa (U) och Använda (A). Examenskod (E) anger hur lärandemålen examineras. 
I kommentarsfältet står förklarat vilka kunskaper eller moment som avses. 

Kursen Tillämpad matematik i teknik och naturvetenskap är klassad som en G1x kurs och ges 
på VT årskurs 2. Kursen bygger på tidigare kunskaper i kurserna Matematisk grundkurs, Linjär 
algebra, samt vissa kunskaper i Analys I och Analys II (envariabelanalys), vilka läses parallellt 

2020 TNA005 Tillämpad matematik i 
teknik och 
naturvetenskap 

  I     U 
  

  A 
  

 EXAKOD   KOMMENTAR 

1 ÄMNESKUNSKAPER   
1.1 Kunskaper i grundläggande 
matematiska och naturvetenskapliga ämnen 

X X  X UPG5, UPG6, UPG7, 
UPG8, UPG9 

Tillämpningar av linjär algebra och analys med 
Matlab, Dynamiska system 

1.2 Kunskaper i grundläggande 
teknikvetenskapliga ämnen 

X X X UPG5, UPG6, UPG7, 
UPG8, UPG9  

Datorgrafik, Klassificering, Programmering, 
Tillämpad fysik 

1.3 Fördjupade kunskaper, metoder och 
verktyg inom något/några teknik- och 
naturvetenskapliga ämnen 

X X 
 

UPG5, UPG6, UPG7, 
UPG8, UPG9 

Numeriska metoder 

1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper, 
metoder och verktyg inom något/några 
teknik- och naturveten-skapliga ämnen 

     

1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete 

     

2 INDIVIDUELLA OCH 
YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 

2.1 Analytiskt tänkande och 
problemlösning 

X X X UPG5, UPG6, UPG7, 
UPG8  

Modellering, halvöppna miniprojekt, 
rimlighetsbedömningar, slutsatser 

2.2 Experimenterande och undersökande 
arbetssätt samt kunskapsbildning 

X X 
 

UPG6, UPG7  Experiment med klassificeringsalgoritmer och för att 
bestämma projektil- och raketbanor. 

2.3 Systemtänkande X X 
 

UPG5, UPG6, UPG7, 
UPG8  

Avvägningar av lösningar, prioriteringar 

2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande X X 
 

UPG5, UPG6, UPG7, 
UPG8  

Kreativt och kritiskt tänkande, planering av tid 

2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande 
   

    
3 FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP 
OCH ATT KOMMUNICERA 

 

3.1 Arbete i grupp 
  

X UPG5, UPG7, UPG8
  

Miniprojekt i grupper om två till tre studenter 

3.2 Kommunikation X X X UPG5, UPG6, UPG7, 
UPG8  

Skriftliga och muntliga presentationer 

3.3 Kommunikation på främmande språk   X X X  UPG8 Engelska, skriftlig rapport. Början på strimman  
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 identifiera behov samt strukturera 
och planera utveckling av produkter och 
system 

       
  

4.4 Att konstruera produkter och system        
  

4.5 Att realisera produkter och system        
  

4.6 Att ta i drift och använda produkter och 
system 
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med kursen. Kursen syftar till att studenterna skall vänja sig vid att använda matematiska 
resultat och beräkningsprogram, som MATLAB, för att studera, analysera, och till viss del lösa 
realistiska problem från tillämpningar och avser att utgöra en brygga mellan de grundläggande 
matematikkurserna och kurser inom teknik och naturvetenskap. Detta återspeglas i 
kursmatrisens mål 1.1 och 1.2 där kunskaper både Introduceras, Undervisas och Används. 
Kursen syftar även till att stärka studentens individuella och yrkesmässiga färdigheter och 
förhållningssätt genom att främst introducera och undervisa mål 21-2.4. I kursen ingår att 
arbeta i grupp (3.1) samt att kommunicera på svenska och engelska (3.2, 3.3), vilket görs 
genom två språkstrimmor under de första tre åren, vilka beskrivs närmare under rubrik 2.1.3. 

1.2. Programmatriser för MT-programmet 

Programmatrisen är en sammanställning av vilka mål i tekniska fakultetens utökade version av 
CDIO Syllabus (se BILAGA 1) som respektive kurs bidrar med och ger information om 
eventuella mål som behöver förstärkas. Studenter på MT-programmet kan ta tre examina: 
kandidatexamen i medieteknik, civilingenjörsexamen samt masterexamen i medieteknik eller 
datateknik. I BILAGA 1 finns generella översättningar som visar att för dessa tre examina 
gäller att examensmålen i högskoleförordningen uppfylls om målen i LiTH Syllabus uppfylls. 

När det gäller måluppfyllelse väljer vi att utgå från CDIO-mål som är kopplade till 
undervisning (U) och användning (A) av kunskaper, färdigheter och förmågor. Det räcker alltså 
inte att endast introducera (I) något. Förutsättningarna för att analysera programmatriserna 
skiljer sig avsevärt för kandidatdelen (år 1–3) och masterdelen (år 4–5), vilka behandlas separat 
nedan. En sammanfattning av denna IUA-matris för de obligatoriska kurserna år 1–3 visas i 
Tabell 2. Samma data återfinns även i Figur 1, där alla kryss för varje CDIO-mål har summerats 
ihop för att illustrera i hur många kurser respektive mål behandlas. 

 

Termin Kursnamn Vof 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 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
1 Linjär algebra o IUA IUA U A A
1 Digitala medier o IUA A A IA UA IA IUA
1 Matematisk grundkurs o IU IUA IU UA I IUA IUA
1 Programmering grk o A U IU I IU I I A A
1 Elektronisk publicering o IUA IU IUA I IUA I IU IUA IUA IU IU IU IU
2 Analys I o IUA I IUA A UA U IUA
2 Datorgrafik o UA IUA IUA A UA A UA A A
2 Analys II o IUA I UA A UA U IUA

2 Objektorienterad programmering o A U IU I IU IU IU A A

2
Tillämpad matematik i teknik och 
naturvetenskap

o IUA IUA IU IUA IU IU IUA A IUA IUA

3 Mekanik och vågfysik o UA IU IU UA U UA U U A
3 Analys III o UA A UA A U UA
3 Vektoranalys o UA A U U A A UA
3 Programmering i C++ o A UA UA A UA UA UA A A

3
Kommunikation och 
användargränssnitt

o UA UA UA I UA UA UA UA I UA UA UA UA UA I

4 Tillämpad transformteori o A A U U U U
4 Grafisk teknik o A IUA IUA I I A UA A A A A
4 Matematisk statistik o A A U U U
4 3-D Datorgrafik o A A UA UA I A A A IU
4 Signaler och system o A A UA I I A A UA A A A A A
5 Bildbehandling och bildanalys o A A UA UA A A A IU
5 Reglerteknik o A UA IUA IUA IUA UA A UA IUA U U
5 Ljudfysik o UA IUA IUA IUA IUA IUA IU A A UA UA

5
Tillämpad visualisering och 
virtuell verklighet

o A A UA IUA IUA A U A A U U I

5 Modellbygge och simulering o A UA IUA I UA UA UA A UA UA UA UA UA
6 Modelleringsprojekt o A A A A A A A A A A A A A A
6 Medietekniskt kandidatprojekt o A UA UA UA UA UA UA UA IUA IUA IU IU U UA U U
6 Datastrukturer o A UA UA UA UA UA UA A A
6 Praktik v A UA UA UA A A U
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Tabell 2: Programmatris för obligatoriska kurser de första tre åren på MT-programmet. Kolumnerna 
X.Y i programmatrisen anger vilka kurser som behandlar och examinerar de kunskaper och färdigheter 
som representeras av kolumnerna X.Y. i LiTH syllabus (I) står för ”Introducera”, (U) för ”Undervisa” och 
(A) för ”Använda”. Första kolumnen (T) betecknar vilken termin kursen ges. 

Från Tabell 2 och Figur 1 kan vi dra slutsatsen att alla CDIO mål behandlas i minst en kurs 
genom att undervisa eller använda. Dock är det viktigt att poängtera att detta är ett ganska grovt 
mått på vad som ingår i en kurs. Många examinatorer vittnar om att det är svårt att fylla i 
matriserna och olika tolkningar görs av respektive mål. Matriserna gör inte heller skillnad på 
något som behandlas som en liten del av en kurs eller är centralt för hela kursen. Översikten är 
dock användbar för att gå vidare och göra djupare analys. Nedan följer ett resonemang om 
programmets måluppfyllelse via IUAE matrisen 1.1–4.6.  

1.2.1. Ämneskunskaper (1.1–1.5)   

All undervisning på MT-programmet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 
vilket genomsyrar hela utbildningen. Under de tre första åren läser MT-studenten obligatoriska 
kurser omfattande 60 hp medieteknik, 54 hp matematik, 12 hp fysik, 30 hp datavetenskap och 
programmering samt 18 hp elektroteknik. På programmet ges alla kurser i block om 6hp, 
förutom kursen Medietekniskt kandidatprojekt på 18hp. Huvuddelen av matematiken är 
klassisk kontinuerlig matematik, men även tillämpad matematik ingår. 

Bland ämneskunskapsmålen som undervisas år 1–3 hamnar fördjupade kunskaper, metoder 
och verktyg inom något eller några teknik- och naturvetenskapliga ämnen (1.3) i topp, följt av 
kunskaper i grundläggande teknikvetenskapliga ämnen (1.2) och kunskaper i grundläggande 
matematiska  

 
Figur 1. Antal obligatoriska kurser år 1–3 för MT-programmet som introducerar, undervisar och 
examinerar de kunskaper och färdigheter som representeras av kolumnerna X.Y. i LiTH syllabus.  

och naturvetenskapliga ämnen (1.1). Redan under första året kopplas dessa kunskaper till 
kurser inom teknikområdet, och denna koppling förstärks under efterföljande år. Under 
masteråren (termin 7–10) byggs detta på ytterligare för att uppnå väsentligt fördjupade kun-
skaper, metoder och verktyg inom något/några teknikvetenskapliga ämnen (1.4). 
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1.2.2. Färdigheter och förhållningssätt (2.1 – 2.5)   

Det mål som flest obligatoriska kurser innehåller undervisning i är kunskaper i analytiskt 
tänkande och problemlösning (2.1).  

Även andra individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt undervisas i de 
obligatoriska kurserna. Experimenterande och kunskapsbildning (2.2) undervisas i 12 kur-
ser, Systemtänkande (2.3) i 11 kurser, samt Förhållningssätt, tänkande och lärande (2.4) i 15 
kurser.  Etik, likabehandling och ansvarstagande (2.5) undervisas i 9 obligatoriska kurser. Det 
betyder att mer än en tredjedel av kurserna innehåller sådana aspekter. Dessa komponenter 
förstärks ytterligare under masteråren i det valbara kursutbudet.    

1.2.3. Arbeta i grupp och kommunicera (3.1 – 3.3)   

En kategori av mål som både undervisas och används i hög utsträckning är förmåga att arbeta 
i grupp (3.1), förmåga att kommunicera (3.2) samt att kommunicera på främmande språk (3.3). 
Under de tre första åren finns en engelska- och svenskastrimma. Dessa ger studenten 
färdigheter i både skriftlig och muntlig kommunikation. Se avsnitt 2.1.3 för en detaljerad 
beskrivning. 

1.2.4. Planering, utveckling, realisering, drift (4.1 – 4.6)   

Ingenjörsarbetets kärna så som den fångats i kedjan av aktiviteter från idéskapande via 
planering och implementering till teknikens användning återfinns i målkategorierna 4.1–4.6. 
Vad gäller målkategori (4.1) Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
hållbar utveckling, undervisades 2019 detta i 2 kurser. Under 2020 har detta arbetats med och 
förstärkts och undervisas numera i 4 kurser. Insikt i företags- och affärsmässiga villkor (4.2) 
fås genom kursen Medietekniskt kandidatprojekt. Där ingår att göra och följa upp en 
projektplanering med avseende på hushållning med resurser i form av personal. Kategorierna 
4.3–4.5 introduceras redan under det första året och återkommer sedan inte bara i projekt-
kurserna utan även i många andra kurser. Driftsättning och användning (4.6) undervisas endast 
i en kurs i det obligatoriska blocket.  

1.3. Exempel på progression 

Matematik och fysik utgör stommen i utbildningens tre första år. Redan under första året 
kopplas dessa kunskaper till kurser inom teknikområdet, och denna koppling förstärks ytter-
ligare under efterföljande år. 

Kursen Linjär algebra syftar till att ge studenterna en sammanhållen begreppsram för 
geometrisk och algebraisk teknik med tillämpningar inom analys, datorgrafik, elektroteknik, 
reglerteknik, linjär optimering med flera ämnen. Kursen innefattar exempelvis begrepp som 
linjära ekvationssystem, vektorgeometri, räta linjer och plan, matriser, vektorrum, linjära av-
bildningar, egenvärden och egen-vektorer.  

Kurserna Analys 1 och Analys 2 har som syfte att studenten skall tillägna sig den förtrogenhet 
med matematiska begrepp, resonemang och samband som ryms inom envariabelanalys samt 
den färdighet i kalkyl och problemlösning som behövs för de fortsatta studierna. Detta inne-
fattar exempelvis begrepp som gränsvärden, derivator, integraler, differentialekvationer och 
Taylorutveckling.  Kursen Tillämpad matematik i teknik och naturvetenskap avser att utgöra 
en brygga mellan de grundläggande matematikkurserna och kurser inom teknikområdet. 
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Avsikten är att studenterna skall få tillämpa sina kunskaper i linjär algebra och i envariab-
elanalys for att se hur dessa ämnen naturligt kommer in i olika tillämpningar i teknik och 
naturvetenskap. Genom att använda beräkningshjälpmedel som Matlab kan studenterna studera 
och lösa mer realistiska problem.  

I kursen Analys 3 utökas begreppen från kurserna Analys 1 och Analys 2 till funktioner av flera 
variabler, och kursen behandlar även begrepp som variabelbyten och analys av extremvärden. 
I kursen Vektoranalys är målet att ge studenterna förtrogenhet med den grundläggande 
vektoranalys som används inom tekniska ämnen såsom ellära, mekanik och strömningslära, 
vilken bland annat innefattar att beräkna kurv- och flödesintegraler, såväl med som utan 
användning av integralformler.  

En av de senare kurserna som använder kunskaperna i Matlab är Tillämpad transformteori, 
som behandlar Fourierserier och Fourier- och Laplacetransformer samt z-transformen. Kursen 
ger färdigheter som är grundläggande för hantering av matematiska problem inom signal-
behandling, bildbehandling och bildanalys, reglerteknik, fysik och matematik.  

En tydlig progression ses även inom de MT-specifika kurserna. Inledningsvis ges kursen 
Digitala medier där MT-studenten får kännedom om medieteknikområdets olika delar. I kursen 
får MT-studenten kunskap om produktion av visualisering och datorgrafik, dels genom 
föreläsningar och seminarier och dels genom laborationer. Efter den inledande kursen i 
Digitala medier ges även en introduktionskurs i datorgrafik. Här lär sig studenten grunderna 
till bland annat parametriska och implicita kurvor, transformationer, rendering och lokala 
ljusmodeller. Kursen 3D-datorgrafik, som ges i årskurs två, bygger direkt på kursen 
Datorgrafik och ger studenten kunskaper i modellering och rendering av 3D-objekt, 
realtidsgrafik, grafikhårdvara och animering. I årskurs tre läser MT-studenten kursen 
Modelleringsprojekt där uppgiften är att modellera, simulera och animera komplexa fysikaliska 
fenomen. I samband med detta an-vänds datorgrafik som ett verktyg för visualisering av sådana 
fenomen. 

Ett annat exempel på progression under de tre första åren kan nämnas ett stråk inom 
signalbehandling och systemteknik som under utbildningens tre första år omfattar följande fem 
kurser: Tillämpad transformteori, Signaler och system, Reglerteknik, Modellbygge och Sim-
ulering och Modelleringsprojekt. Kursen Tillämpad transformteori ger MT-studenten grund-
läggande kunskaper om transformmetoder. Kursen Signaler och system bygger vidare och ger 
studenten kunskaper i signalbehandling, digitala och adaptiva filter och LTI-system. Denna 
kurs ligger i sin tur till grund för kursen Reglerteknik som ger studenten förståelse för 
dynamiska system samt kunskaper om grundläggande metoder för att analysera och 
dimensionera sådana system. Kursen Modellbygge och simulering ger studenterna kunskaper i 
att definiera, beskriva och tillämpa begrepp relaterade till modeller, identifiering och sim-
ulering. Dessa kunskaper tillämpas direkt i kursen Modelleringsprojekt där MT-studenten 
genomför ett större projektarbete som omfattar att modellera, simulera och animera fysikaliska 
fenomen.  

Under de sista två åren kan MT-studenten ytterligare fördjupa sig inom teknikområdet. Nivån 
på kurserna är hög. Ledande forskare inom flera specialområden engageras som lärare i kurser 
som ligger i frontlinjen av vad som ges på liknande utbildningar sett i ett internationellt pe-
rspektiv.  



LINKÖPINGS UNIVERSITET Dnr LiU-2020- 00333 12(65) 
  

 

 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 

Kursmaterial i avancerade kurser utgörs ofta av forskningsartiklar som publicerats under de 
senaste åren, och kurserna hålls aktuella genom att lärarna också är forskare som själva håller 
sig uppdaterade och deltar aktivt i utvecklingen i den absoluta forskningsfronten. Under år fem 
ges även den obligatoriska kursen Vetenskaplig metod (se avsnitt 1.4) med syftet att förbereda 
studenterna för att skriva vetenskapliga rapporter. 

Även under masteråren finns en progression mellan kurserna, om än inte lika tydlig som under 
år 1–3. Anledningen är att alla kurser under år 4 och 5 är valbara (förutom kursen Vetenskaplig 
metod). För att vägleda studenterna infördes under 2020 tre inriktningar: (1) Datorgrafik och 
spelprogrammering, (2) Avancerade tekniker för ljud- och bildmedier och (3) Visualisering. 
Då inriktningarna infördes 2020 saknas till viss del en tydlig progression mellan kurserna, 
vilket kommer att arbetas med under 2021. 

I Tabell 3 visas programmatrisen för inriktningen Visualisering. Tillsammans gör klassningen 
av kurserna (åtta klassade som medieteknik varav sex även är klassade som datateknik) att 
studenten kan ta en examen inom något av huvudområdena. Den stora majoriteten av 
studenterna väljer examen inom huvudområdet medieteknik.  

 
Tabell 3: Programmatris för inriktningen visualisering. Kolumnerna X.Y i programmatrisen anger vilka 
kurser som behandlar och examinerar de kunskaper och färdigheter som representeras av kolumnerna 
X.Y. i LiTH syllabus (I) står för ”Introducera”, (U) för ”Undervisa” och (A) för ”Använda”. 

1.4. Övrigt 

MT-programmet genomgick 2013 en kvalitetsutvärdering av HSV där programmet ut-
värderades för kandidatexamen, masterexamen och civilingenjörsexamen. Omdömet för alla 
var att “Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade 
bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet”. Efter HSVs utvärdering och i kölvattnet 
av att, till exempel, masterexamen i datateknik fick underkänt infördes en del förändringar som 
även påverkade MT-programmet i positiv riktning.  

En åtgärd var att införa kursen Vetenskaplig metod. Kursen är organiserad i föreläsningar, 
seminarier och inlämningsuppgifter, vilka berör syftet med vetenskapliga metoder, kvantitativa 
och kvalitativa metoder, vetenskapligt skrivande, litteratursökning och källkritik, 
referenshantering och forskningsetik. Kursen utförs som en förstudie till ett examensarbete, 
inklusive formulering av forskningsfrågor, litteratursökning och sammanställning av en teo-
retisk referensram, samt initial metodbeskrivning. I kursen analyseras också olika 
vetenskapliga aspekter av forskningsartiklar och examensarbeten i seminarieform. Under kur-
sen presenteras vetenskapliga metoder från huvudområden som är aktuella för studenternas 
kommande examensarbeten. 

Termin Kursnamn 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 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
7 Vetenskaplig visualisering UA IUA IUA A A A A A A
7 VR-teknik A IUA IUA IU A UA A UA UA A A A U UA A
7 Advanced Global Illumination and Rendering A A IA UA A A A UA
7 Medieproduktion för immersiva miljöer A UA IUA IU UA UA UA UA UA A A UA UA UA UA
7 Procedurella metoder för bilder A UA UA U U A A A A A
8 Informationsvisualisering A IA U U IU UA I IU A UA U
8 Strukturerade metoder för användarupplevelse (UX) UA UA I UA UA UA UA UA UA UA I I UA UA UA I
9 Vetenskaplig metod A A A I A U U U U U
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1.5. Lägesbedömning och vidare arbete 

Nedan följer en redovisning och diskussion kring nuvarande lägesbedömning samt fortsatt ar-
bete med avseende på måluppfyllelse. 

Lägesbedömning 
• I fler kursmatriser för kurser på avancerad nivå borde information framgå under 

kategori 1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper, metoder och verktyg inom något/några 
teknik- och naturvetenskapliga ämnen. 

• I fler kursmatriser för kurser (både på grundnivå och avancerad nivå)  borde 
information framgå under kategori  1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utveckling-
sarbete. 

• Då  inriktningarna  infördes 2020 saknas  till  viss  del  en  tydlig  progression  mellan 
kurserna som ingår i dessa. 

• Vår bedömning är dock att utbildningens utformning, genomförande och examination 
säkerställer att studenterna uppnått alla examensmål när de väl erhåller examen. 

Vidare arbete 

• Se till att det i kursmatriserna på kandidatnivå och masternivå framgår vilka kurser som 
ger Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete (kategori 1.5).  

• Se till att det i kursmatriserna på masternivå framgår vilka kurser som Ger väsentligt 
fördjupade kunskaper, metoder och verktyg (kategori 1.4). 

• Se till att alla inriktningar har en tydlig progression. 
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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 stu-
dietid. 

Utformning och genomförande av MT-programmet, såväl som de andra grundutbildnings-
programmen vid tekniska fakulteten, baseras på de tolv CDIO-principerna (BILAGA 2). Sju 
av dessa (principerna 3–8 och 11) har direkt 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 där studenterna 
tränas i ett strukturerat arbetssätt och får egna praktiska erfarenheter av samarbete, 
dokumentation och kommunikation. Vidare innebär CDIO-principerna att studenterna skall 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 och 11 utifrån MT-
programmet 

Nedan presenteras de sju CDIO-principerna (3–8 och 11) som är viktiga för utformning och 
ge-nomförande av ett utbildningsprogram.  

2.1.1. CDIO Standard 3 – Integrerad utbildning 

MT-programmet har en utarbetad pedagogik som syftar till en integrerad utbildning. De första 
tre åren varvas klassiska ingenjörsämnen som matematik, fysik, reglerteknik och program-
mering, med specifika MT-kurser som bygger på både matematik, fysik, och signalbehandling. 
Ett tydligt exempel är kursen Datorgrafik som exempelvis förutsätter goda kunskaper i linjär 
algebra samt kunskaper i programmering.  

2.1.2. CDIO Standard 4 – Introduktion till ingenjörsarbete 

Lärandemålen för den första kursen på MT-programmet, Digitala medier, anger att studenten 
skall kunna: 

• förklara bildreproduktionens tekniska förutsättningar. 

• beskriva de tekniska förutsättningarna för ljud- och videoinspelning. 

• använda verktyg för grundläggande bildbehandling, videoproduktion, publicering och 
grafik. 
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• tillämpa grundläggande kunskaper inom typografi och grafisk design. 

• analysera dramaturgins roll i ett filmiskt berättande. 

• reflektera över etiska frågeställningar i en fallbeskrivning. 

• planera och genomföra projekt genom att tillämpa projektmodellen som verktyg i ett 
projektarbete. 

• tillämpa grunderna för rapportskrivning enligt angivna förutsättningar. 

• presentera en uppgift muntligt inför publik enligt angivna förutsättningar. 

Dessa mål ger studenten kunskaper i att ta i drift och använda produkter och system och har 
stort fokus på individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt, bland annat 
genom muntlig och skriftlig kommunikation, studieteknik, samarbete och lärande.  

2.1.3. CDIO Standard 5 – Utvecklingsprojekt 

För en MT-student är forsknings- och utvecklingsarbete i projektform centralt då det är den 
arbetsform som studenten främst kommer att stöta på i arbetslivet. Under de tre första åren 
läser en MT-student en sekvens av projektkurser av successivt större komplexitet där förmågan 
att utforma och hantera produkter, processer och system utvecklas: 

• Digitala medier (termin 1) 
• Elektronisk publicering (termin 1) 
• Kommunikation och användargränssnitt (termin 3) 
• 3-D Datorgrafik (termin 4) 
• Modelleringsprojekt (termin 6) 
• Medietekniskt kandidatprojekt (termin 6) 

Förutom progression med avseende på de tekniska problem som projektgrupperna ställs inför 
sker även en progression vad gäller hur projektet drivs och redovisas muntligt och skriftligt. 

Språklig kommunikation på svenska integreras som en strimma i olika ämnesspecifika kurser 
under de tre första åren. Momenten genomförs som föreläsningar, lektioner, seminarier, enskilt 
arbete samt grupp- och projektarbeten. Kommunikationsmomentet skall vara godkänt för att 
slutbetyg på hela kursen skall ges. Alla kurser som ingår i svenskastrimman är obligatoriska. 
Svenskastrimman syftar till att öka studentens: 

• kunskap om mänsklig kommunikation,  

• vikten av att anpassa de kommunikativa uttrycksmedlen till målgrupp och syfte,  

• möjlighet att utveckla den egna kommunikativa förmågan enskilt och i grupp. 

• efter att ha genomgått hela svenskastrimman har studenten i olika former genomfört: 
muntlig framställning, rapportskrivning, rapportredovisning och presentation av 
projektarbete. 

Språklig kommunikation på engelska integreras, på samma sätt som för svenska, som en 
strimma i olika ämnesspecifika kurser på programmet. Den engelska strimman syftar till 
att öka den studerandes: 
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• förmåga att använda det engelska språket i tekniska och akademiska sammanhang, 

• vikten av att anpassa språket och utformning av kommunikationen till målgrupp och 
syfte, 

• möjlighet att utveckla den egna kommunikativa förmågan på engelska i skrift och tal. 

Efter kurserna har studenten i olika former genomfört: muntlig framställning, rapportskrivning, 
rapportredovisning, opposition och återkoppling.  

2.1.4. CDIO Standard 6 – Lärmiljöer för praktiskt lärande 

Information om lärmiljöer och lärmoment finns under rubrik 2.2. 

2.1.5. CDIO Standard 7 – Integrerat lärande 

Som beskrivits under stycke 1. Måluppfyllelse, är MT-programmet ett väl sammanhållet pro-
gram 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 teknikområdet. På samma sätt finns ett progress-
ionstänkande när det gäller individuella och professionella färdigheter och förmågor. 

2.1.6. CDIO Standard 8 – Aktivt lärande 

Alla arbetsformer är i någon mening studentaktiva med syftet att minimera mängden 
transmissiv undervisning till förmån för att lösa problem, analysera och värdera idéer, för att 
stödja djupinlärning istället för ytinlärning. Olika metoder för detta används i programmet. I 
ett antal kurser förekommer laborativa moment som kräver en laborationsrapport, eller en 
redogörelse på en djupare förståelsenivå för att bli godkänd på momenten. Många kurser 
innehåller större eller mindre projektuppgifter. Kurserna Modelleringsprojekt och 3-D 
datorgrafik är två exempel där studenterna, inom ramarna för kurserna, fritt kan välja projekt. 
Detta medför att de behöver använda erfarenheter från tidigare kurser.  Typen av examination 
styr i hög grad hur studenterna lär sig och olika typer av examination uppmuntrar till aktivt 
lärande. 

2.1.7. CDIO Standard 11 – Bedömning och examination 

I respektive kursplan framgår vilka examinationsmoment som ingår i kursen samt momentets 
omfattning i högskolepoäng. Hur examinationen strukturerats varierar mellan programmets 
kurser. Det finns klassiska indelningar med ämneskunskaper som examineras genom tentamen 
och färdigheter som examineras genom laboration, såväl som mer integrerade former där såväl 
ämneskunskaper som färdigheter och förmågor examineras inom ramen för, till exempel, ett 
projekt.  

De 186 obligatoriska högskolepoängen (ej inräknat examensarbetet) examineras enligt föl-
jande: 

• 47 hp (25%) tentamen och datortentamen 

• 19 hp (10%) inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar 

• 39 hp (21%) laboration 

• 40.5 hp (22%) projekt 
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7 kurser som tillsammans utgör 40.5 hp (22%) saknar examinationsmoment som vi associerar 
med erfarenhetsbaserat lärande. 

2.2. Lärmiljöer och lärmoment 

Eftersom lärmoment redan har diskuterats under avsnitt 2.1 kommer här fokuseras på 
lärmiljöer på Campus Norrköping. För MT-studenterna är det en kombination av de generella 
lärmiljöer som gäller för alla studenter på motsvarande utbildningar och de specifika lärmiljöer 
som används på MT-programmet. Dessa specifika lärmiljöer utgörs av ett Linuxlabb, VR-labb, 
Datorgrafiklabb samt en Mac-sal.  

Enligt studentundersökning som gjordes 2017 är studenterna generellt nöjda med lärmiljön: 

• Fysisk arbetsmiljö - Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången 
på lokaler och utrustning (3.6 av 5.0) 

• Fysisk arbetsmiljö - Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med lokalernas 
kvalitet och funktion på LiU (3,8 av 5.0) 

Ett problem är att många laborationer på grund av överallokerade labbsalar måste hållas på 
kvällstid. Det händer därför att studenterna är schemalagda en hel dag, 8–17, med föreläsningar 
och lektioner och då och då har laboration 17–21 utan paus däremellan. Ytterligare 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 till det. 

Vad gäller VR-labbet så finns specifika problem och utmaningar. Studenter som läser MT 
använder i en obligatorisk och en valbar kurs avancerad VR-utrustning för haptisk interaktion. 
Den typ av utrustning som används i dessa laborationer, Sensable Phantom som numer går 
under namnet Touch X, är ovanlig, mycket dyr (cirka 200kkr/enhet) och känslig. För att 
bespara utrustningen onödigt slitage har vi erbjudit access till utrustningen endast för de 
studenter som genomgått en introduktion och endast under en begränsad tid. Trots detta har 
utrustningen, utöver många års frekvent användning, utsatts för sabotage och vi har nu färre 
enheter kvar och de fungerar allt sämre. Dessutom är det svårt att hålla en lokal låst för alla 
som inte genomgått en speciell utbildning. 

För att MT-studenterna skall komma i kontakt även med Linux, som är ett stort och snabbt 
växande operativsystem inom IT i allmänhet men även MT i synnerhet, ger vi laborationerna i 
vissa kurser i en speciell sal som kör Linux. Åsikterna om detta från studenterna varierar men 
överlag har operativsystemet i sig inte varit ett bekymmer i undervisningen. Däremot har salen 
brottats med grava IT-störningar som resulterat i irritation och frustration från både studenter 
och lärare. Under 2019 har driften flyttats till ny avdelning som under våren 2020 byter 
administrativ teknik för salen och detta har än så länge fungerat utmärkt. För MT-studenterna 
finns även en dedikerad grafiksal med speciellt anpassad hård- och mjukvara, samt en sal med 
Mac-datorer. Dessa upplevs som väl fungerande av studenterna. 
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2.3. Förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad 
studietid 

En beskrivning av hur tekniska fakulteten arbetar för att studenterna skall få möjlighet att 
slutföra utbildningen inom planerad studietid finns i BILAGA 1. Eftersom de flesta avhoppen 
sker tidigt i programmet följs specifikt prestationsgraden under årskurs 1. Även tiden till 
examen är intressant att följa som ett mått på de aktiva studenternas möjlighet att slutföra sin 
utbildning inom nominell studietid. 

2.3.1. Poängproduktion under årskurs 1-3 

Tabell 4 och Figur 2 visar antal högskolepoäng per termin. Högskolepoängen avser aktiva 
studenter i kullarna som startade höstterminen 2010 till höstterminen 2014. Högskolepoängen 
är ett beräknat medelvärde för aktuella kullar. Definitionen av aktiva studenter är studenter 
som har tagit någon poäng på terminen (inklusive poäng från omtentor). Variationen mellan 
den genomsnittliga poängproduktionen vad gäller terminerna 1–10 är svåra att tolka då inga 
tydliga mönster kan utläsas. Terminerna 11 och 12 visar år 6, dvs studenter som inte är färdiga 
på nominell tid. Man kan tydligt se att poängproduktionen mellan män och kvinnor generellt 
är jämn.  Noterbart är att termin 6 avviker, vilket eventuellt beror på att kandidatprojektet 
upptar 18 av möjliga 30 hp den terminen.  

 
Tabell 4: Antal högskolepoäng per termin. Högskolepoängen avser aktiva studenter i kullarna som 
startade höstterminen 2010 till höstterminen 2014. 
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Figur 2: Antal högskolepoäng per termin uppdelat på kön. Högskolepoängen avser aktiva studenter i 
kullarna som startade höstterminen 2010 till höstterminen 2014. 

Figur 3 visar hur stor andel av studenterna som tar examen per startår (”kull”) samt hur lång 
tid efter avslutad utbildning examination sker. Staplarna visas per ”kull” (dvs ej ackumulerat 
utfall) och termin t.ex. HT2013 avser startår höstterminen 2013. Diagrammet visar även hur 
många som inte tagit examen senast tre år efter avslutad utbildning.  

 
Figur 3: Illustration som visar hur stor andel av studenterna som tar examen per startår samt hur lång 
tid efter avslutad utbildning examination sker. Siffrorna är framtagna i januari 2020 vilket begränsar 
hur mycket information man kan utläsa för åren 2012–2014. 

2.4. Lägesbedömning och vidare arbete 

Nedan följer en redovisning och diskussion kring nuvarande lägesbedömning samt fortsatt 
arbete med avseende på lärmiljöer och lärmoment.  
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Lägesbedömning  

• Vår bedömning är att utbildningens utformning och genomförande främjar studenternas 
lärande och inbjuder studenterna att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna. 

• Examensfrekvensen är låg 

• Genomströmningen är låg.  

Vidare arbete 

• Fortsätta arbetet med att förbättra genomströmningen. 

• Fortsätta arbetet med att förbättra examensfrekvensen. 

• Genomföra alumniundersökning för att se om de studenter som ej har examen ändå har 
ett relevant arbete samt varför de ej avslutat utbildningen.  
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3. Forskningsanknytning 

Bedömningsgrunder:  

• Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forskning i lärande-
miljön. 

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

3.1. Forskning i anslutning till MT-programmet och koppling mellan 
utbildning och forskning 

Av de 20 examinatorerna på de obligatoriska kurserna på programmet har 19 disputerat och 
har därmed egen forskningsbakgrund, se Tabell 5. Vidare har 13 av examinatorerna publicerat 
vetenskaplig litteratur under de senaste fem åren, så de flesta har någon form av forskning-
saktivitiet som pågår. Lärarna kommer från två olika institutioner och många olika avdelningar. 
10 av lärarna kommer från avdelningen för Medie- och Informationsteknik som bedriver värld-
sledande forskning inom exempelvis vetenskaplig visualisering, informationsvisualisering, 
haptik, bildbehandling, ljud och datorgrafik.  

På masternivå finns ett stort antal kurser med forskningsnära innehåll. Studenterna kan välja 
kurser i allt från Advanced global illumination and rendering, Media production for immersive 
environments (en av få kurser i världen där studenter får tillgång till en visualiseringsdom) till 
Projektledning och Immaterialrätt. Examensarbetet i år fem kan göras inom något av alla de 
forskningsprojekt som pågår på universitetet och dessa leder inte sällan till publikation in 
någon internationell konferens eller tidskrift. Miljön där utbildningen bedrivs präglas tydligt 
av forskning och vetenskaplighet. 

3.2. Vetenskapligt förhållningssätt 

Exempel från såväl egen, nationell som internationell forskning tas upp på ett naturligt sätt 
under föreläsningar och i projektdirektiv, då många i lärarkollegiet är, eller har varit, 
forskningsaktiva, se avsnitt 3.1 

För att genomföra projektkurserna samt examensarbeten krävs att studenterna kan söka och 
sammanställa relevant information, planera en studie, genomföra den, utvärdera resultatet och 
sätta in det i sitt sammanhang. Redovisning skall i många fall ske såväl skriftligt som muntligt. 
Källkritik och förmågan att värdera trovärdighet av olika informationskällor tränas i flera av 
programmets kurser. 

En civilingenjörsstudent genomför två examensarbeten, vilket innebär ett kandidatprojekt 
omfattande 18hp i slutet av årskurs tre och ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 
30hp i slutet av utbildningen.  

Majoriteten av studenterna genomför det större examensarbetet på avancerad nivå på företag, 
utanför akademin, antingen individuellt eller i par. Lärandemålen, en process-beskrivning samt 
examinationsrutinerna för examensarbetena finns i BILAGA 4. Inför arbetet läser MT-
studenterna den obligatoriska kursen Vetenskaplig metod med ett tydligt fokus på 
vetenskapliga metoder, vetenskapliga texter inom huvudområdet och på att förbereda studenten 
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för att genomföra det självständiga arbetet och skriva en tekniskt inriktad vetenskaplig rapport, 
se avsnitt 4. 

3.3. Lägesbedömning och vidare arbete 

Nedan följer en redovisning och diskussion kring nuvarande lägesbedömning samt fortsatt 
arbete med avseende på forskningsanknytning. 

Lägesbedömning 

• I lärandemiljön finns en koppling till forskning i och med att en stor andel av lärarna är 
aktiva forskare.  

• Studenterna har flera moment under utbildningen som säkerställer ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Kurserna Medietekniskt kandidatprojekt i årskurs tre, samt kurserna i 
Vetenskaplig metod, Examensarbetet samt de kurser som använder vetenskapliga 
artiklar bidrar alla till detta. 

Vidare arbete 

• Ytterligare stärka kopplingen mellan grundkunskaper och hur de senare kan tillämpas 
och knytas an till forskning. 
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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 5 listas examinatorerna på alla obligatoriska kurser på MT-programmet. Inom kurserna är 
dock ofta flera lärare inblandade.  

Anställning Institution Kompetensområde med relevans 
för utbildningen 

Eventuell professionskompetens1 

Universitetsadjunkt ITN Matematik 
 

Biträdande professor ITN Matematik 
 

Universitetslektor ITN Datavetenskap med fokus på 
programmeringsspråk, 
datastrukturer, data mining och 
kunskapsrepresentation 

 

Universitetslektor ITN Bildreproduktion, bildbehandling 
och bildanalys 

 

Universitetslektor ITN Programmering, ljudteknologi, 
informationsvisualisering 

Utbildare Ericsson Radio Systems, 
Teknikinformatör Etteplan 

Universitetslektor ITN Tillämpad matematik Entreprenör och VD för ett 
avknoppningsbolag från LiU som  
utvecklar AI lösningar. 

Biträdande professor i 
Medieteknik 

ITN Grafisk teknik, Bildreproduktion, 
Bildbehandling, Datorgrafik,  
Transformteori, Matematik, 
Numeriska metoder 

 

Universitetslektor ITN Matematik 
 

Universitetslektor ITN Fysik  Arbetat med modellering av 
materialegenskaper inom industrin 

Universitetslektor ITN Matematik, Optimeringslära 
 

Universitetslektor ITN Datorgrafik, programmering, 
bildbehandling, bildreproduktion  

 

Universitetslektor ITN Matematik: Inversa Problem för 
differentialekvationer 

Tillämpad matematikforskning inom 
industri och medicin.  
Startat det pedagogiska projektet 
MathsCoach.org 

Universitetslektor ITN Mjuk elektronik och fysik 
 

Universitetslektor IFM Fysik, ljud, mätteknik och vågfysik Har jobbat nästan 11 år utanför 
universitetet i ett 
 forskningsföretag med inriktning 
mot utveckling av  
mikroelektronik, mätteknik, fysik. 

 
1Begreppet professionskompetens tolkas här som huruvida examinatorerna har arbetat utanför akademin, inom 
ett för utbildningen relevant område. Om begreppet tolkas som att individerna har en grundutbildning inom 
naturvetenskap/ teknik och därmed professionskompetens så skulle betydligt fler inkluderas 
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Universitetslektor ITN Systemteknik, modellering 
 

Universitetslektor, 
docent 

ITN Immersiv visualisering och 
systemutveckling. 

 

Universitetslektor ITN Vetenskaplig visualisering, 
Datorgrafik, programmering,  
mjukvaruarkitektur 

 

Universitetslektor, 
docent 

ITN Medie- och informationsteknologi 
 

Universitetslektor ITN Visualisering, datorgrafik, 
programmering och 
systemutveckling, bildbehandling 

Ca 1.5 års konsultarbete inom 
visualisering, vilket är relevant för 
 datorgrafik- och 
visualiseringsämnesområden 
Medverkar i projekt för öppen 
källkod vilket är relevant för 
området programmering. 

Universitetslektor, 
docent 

ITN Informationsvisualisering, 
Människa-datorinteraktion,  
utvärderingsmetodik 

 

Tabell 5: Examinatorer för obligatoriska kurser. 

4.1. Lärarkapacitet 

Lärargruppen som arbetar med MT-programmet består av många olika lärare som kommer från 
olika institutioner och kapaciteten är generellt god. I vissa ämnen är det dock endast en lärare 
som besitter tillräcklig kompetens för att genomföra undervisningen. Detta gör att vissa kurser 
är sårbara för eventuella oförutsatta händelser. 

4.2. Lärarkompetens 

Lärargruppen som arbetar med MT-programmet består till övervägande del av lärare med 
gedigen erfarenhet, både inom och utanför akademin, men också av yngre lärare som bidrar 
med nytänkande. Lärargruppen besitter omfattande såväl vetenskaplig som pedagogisk 
kompetens. Flera lärarna på de obligatoriska kurserna (6 av 22) har dessutom någon form av 
professionskompetens vilket tillsammans med de många samarbeten som lärarna ofta har i sin 
andra verksamhet ger en stark koppling till omgivande samhället. 

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.  

På institutionsnivå (Institutionen för Teknik och Naturvetenskap) bedrivs kontinuerlig 
kompetensutveckling i form av workshops kring aktuella teman som har med utbildning och 
pedagogisk verksamhet att göra där lärare från hela institutionen har möjlighet att delta. 
Exempel på sådana teman är handledning av studenter, examensordningens krav och studenter 
med funktionshinder, attityder och värderingar bland studenter (kring närvaro/frånvaro på 
undervisningspass, synen och efterfrågan på handledning utanför schemalagd tid samt 
alternativ examination) och att arbeta med gruppkontrakt i projektkurser 



LINKÖPINGS UNIVERSITET Dnr LiU-2020- 00333 25(65) 
  

 

 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 

4.4. Lägesbedömning och vidare arbete 

Nedan följer en redovisning och diskussion kring nuvarande lägesbedömning samt fortsatt 
arbete med avseende på lärarkompetens. 

Lägesbedömning 

• Kompetensen på programmets lärare år 1—3 är överlag mycket hög. Det är stor andel 
disputerade lärare, två biträdande professorer och många lärare med professions-
kompetens.  

• På masteråren är kompetensen överlag mycket god, men vissa kurser är sårbara då 
kompetensen att driva dem endast innehas av få lärare.  

• Den höga förändringstakten inom området ställer stora krav på lärarnas kompetens-
utveckling.  

Vidare arbete 

• Att fortsätta arbeta med lärarnas kompetensutveckling på institutionsnivå, fakultetsnivå 
och universitetsnivå. 
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5. Arbetslivsperspektiv 

Bedömningsgrunder:  

• Utbildningen är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta föränd-
ringar i arbetslivet.  

5.1. Träning av yrkeskompetens 

Som tidigare beskrivits är MT-programmet upplagt så att studenterna parallellt med ämnes-
kunskap även skall träna sina individuella och yrkesmässiga färdigheter, exempelvis sin 
förmåga att arbeta i grupp och utvecklas tillsammans med andra. Programmet är konstruerat 
med en tydlig målbild (se BILAGA 1) där yrkesrollen står i fokus. Alla civilingenjörsstudenter 
utexaminerade från något av tekniska fakultetens civilingenjörsprogram skall kunna beskrivas 
som en kompetent, kreativ och ansvarsfull teknikutvecklare och drivande problemlösare. 

Genom de många självständiga arbeten, projekt och laborationer tränas studenterna i 
exempelvis självständighet, ansvarstagande, initiativförmåga och nyfikenhet, egenskaper som 
gör dem flexibla i både samtida och framtida yrkesroll. Det finns även en möjlighet att läsa 
kursen Praktik där studenten har möjlighet att tillgodoräkna sig poäng genom arbets-
platsförlagd praktik som sedan examineras genom en skriftlig rapport. Ett antal studenter väljer 
varje år att läsa denna.  

5.2. Arbetslivsrepresentation i olika organ 

För att säkerställa utbildningens användbarhet samt att studenterna är förberedda för arbetslivet 
finns arbetslivsföreträdare med i beslutande organ såsom fakultetsstyrelsen och program-
nämnderna. Då varje programnämnd hanterar flera program finns det en strävan efter att 
företrädarna skall representera en bred arbetsmarknad. De nuvarande arbetslivsrepr-
esentanterna i programnämnden arbetar på Saab, Ericsson, Combitech, Gaia, Sectra och 
Technomedia. Dessa företag anställer alumner från MT-programmet och en av yrkeslivs-
representanterna i DM-nämnden är alumn från MT-programmet. Som synes finns en bredd 
både vad gäller företagsstorlek och typ av företag. 

5.3. Alumniuppföljningar och alumnienkät 

Då det genomförts omstruktureringar inom kommunikationsavdelningen på LiU fanns det 
ingen möjlighet att utföra en alumniuppföljning för MT-programmet detta år. 

5.4. Samarbeten 

Studenterna möter lärare som parallellt har anställning i industrin, lärare som har arbetat 
i industrin, gästföreläsare och alumner vilka samtliga bidrar på olika sätt till att föra in yrkes-
livsperspektiv i utbildningen. I kursen Medietekniskt kandidatprojekt erbjuds ett begränsat 
antal projekt mot företag i närområdet. Ett eller två företag får varje år möjlighet att agera kund 
för ett utvecklingsprojekt med 5–7 studenter och därmed få testat hypoteser gällande gränssnitt 
och interaktion eller ny maskinvara eller lösningar för programvara. Företag som agerat kunder 
är bland annat NVAB, Opibus, Sectra, SMHI och Anebyhusgruppen. Majoritet av alla 
examensarbeten utförs även externt på företag. Detta gör att studenterna får en industriellt 
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relevant utbildning, blir väl förberedda för arbetslivet och får en förståelse för sin framtida yrk-
esroll vilket även gör att de blir mer motiverade under studietiden.  

I kurserna under år 1-3 undervisas till stor del grundläggande kunskaper i matematik och 
programmering vilket till viss del kan vara svårt att knyta till en gästföreläsning. På MT-
programmet anordnas därför till stor del gästföreläsningar av styrelsen för MT. Dessa brukar 
ordnas under lunchtid så att studenterna har möjlighet att gå på föreläsningarna utan att det stör 
schemalagd studietid. I samband med gästföreläsningar brukar det bjudas på lunch, vilket 
lockar fler studenter till föreläsningarna. Dessa så kallade lunchföreläsningar brukar uppskattas 
stort av studenterna och blir snabbt fullbokade. Föreläsningar av denna typ brukar också 
anordnas av tjejföreningen Mette. Exempel på företag som tidigare har hållit gästföreläsningar 
för MT-studenterna är Spotify, Cygni, FOI och Sweden Engineers. 

Under årskurserna 4-5 där flertalet kurser undervisar avancerade ämnen inom MT-området ges 
flera gästföreläsningar. Som exempel kan nämnas kursen Ljudteknik som normalt har tre 
gästföreläsare per år. Dessa gästföreläsare kommer från olika områden men där ljudteknik är 
den gemensamma nämnaren och där idén är att bredda kursens innehåll och visa på olika 
användnings- och arbetsområden kopplat till ljudteknik. Exempelvis anlitas gästföreläsare från 
Nationellt forensiskt centrum i Linköping som behandlar ljudteknik och mjukvarusimulering 
av fysisk analog och digital ljudteknik från Softube i Linköping, samt design och utveckling 
av mjukvara med fokus på ljud- och musikteknik. Ett annat exempel är kursen Medie-
produktion för immersiva miljöer där gästföreläsare med erfarenhet inom domproduktion och 
gestaltning ger studenterna värdefulla kunskaper genom att beskriva processer och principer. 

5.5. Övrigt  

Varje år arrangeras medieteknikdagarna vilket anordnas av MT-studenter med starkt stöd från 
DM-nämnden. Under dessa två dagar får studenterna möjlighet att lyssna på presentationer från 
ett stort antal företag med relaterad verksamhet till MT. Varje år ges även några presentationer 
av MT-alumner som beskriver deras erfarenheter som utexaminerad MT-student. Förutom 
detta ges det möjlighet att delta på en mässa där ett stort antal företag ställer ut och inte sällan 
får MT-studenterna sitt examensarbete genom detta. Dessa dagar är mycket uppskattade av 
både studenter och företag.  

Varje år anordnas även C-Awards av Visualiseringscenter C i samarbete med avdelningen för 
Medie- och Informationsteknik vid campus Norrköping och har stöttats ekonomiskt av 
programnämnden när behov funnits. Upplägget är sådant att studenterna kan skicka in projekt 
som de utfört i kurser eller sitt examensarbete. Dessa bedöms sedan i olika kategorier, som ofta 
sponsras av företag och priset i varje kategori är 10kkr. Uppslutningen från företag i regionen 
är stort, vilket ger studenterna ypperliga möjligheter att knyta kontakter och utveckla sitt 
nätverk. 

Många studenter arbetar vid sidan av studierna. Detta ger naturligtvis en fantastisk möjlighet 
till att få ett arbetslivsperspektiv på sina studier, samtidigt som det finns en risk att arbetet tar 
för mycket tid på bekostnad av studierna. Dessutom är många studenter aktiva i olika student-
föreningar framförallt sektionen för medieteknik. Där fås också en naturlig kontaktyta 
gentemot näringslivet.  
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5.6. Lägesbedömning och vidare arbete 

Nedan följer en redovisning och diskussion kring nuvarande lägesbedömning samt fortsatt 
arbete med avseende på arbetslivsperspektiv. 

Lägesbedömning 

• Vi saknar information från alumnerna för att kunna göra en lägesbedömning. 

• Trots allt är vår bedömning är att alumnerna är väl förberedda för yrkeslivet då de 
avslutat sin utbildning. 

Vidare arbete 

• Genomföra en alumniundersökning för att se om de som ej har examen ändå har ett 
relevant arbete, samt varför de ej avslutat utbildningen. 
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6. Studentperspektiv 

Bedömningsgrunder: 

• Utbildningen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar att utöva 
inflytande över utbildningen och sin studiesituation.  

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, s.k. program-
planeringsgrupper, som i beslutande organ som programnämnd och VA (verkställande 
avdelningen). MT-studenterna företräds specifikt i programplaneringsgruppen samt i program-
nämnden av en studienämndsordförande från MT-sektionen. Vid programnämndsmötena före-
träds studenterna även av en utbildningsbevakare från studentkåren LinTek, och denne finns 
även med i LGU (ledningsgruppen för grundutbildning) och på VA-möten.  

I BILAGA 3 finns en beskrivning av programnämndernas organisation och arbetsprocess. 
Fakultetsstyrelsen beslutar om ramarna för programnämndernas arbete och i fakultetsstyrelsen 
företräds studenterna av studentkåren LinTeks ordförande samt en utbildningsbevakare. 

6.2. Återkoppling från studenter 

En övergripande beskrivning av hur studenternas synpunkter hanteras och bidrar till kvalitets-
utveckling finns i BILAGA 6. Studenternas synpunkter framkommer via flera kanaler: 

• det elektroniska kursutvärderingssystemet (Evaliuate) 

• de utvärderingar som studentkåren LinTek (via sektionerna) sammanställer 

• studentundersökningen som genomförs med två till tre års mellanrum 

• reflektionsdokumenten som lämnas in i samband med examensarbetet 

• möten mellan examinatorer, programnämnderna och studenterna i olika konstellationer 

6.2.1. Exempel från kursutvärderingar  

Information om kurserna samlas in på två sätt, dels via det elektroniska kursutvärderings-
systemet Evaliuate (tidigare KURT, bytet genomfördes hösten 2018) och dels via studentkåren 
LinTek. I BILAGA 6 beskrivs programnämndernas hantering av informationen.  

Studentkåren LinTeks kursutvärderingar diskuteras igenom i programplanegrupperna och i de 
fall studenterna inte fått respons från examinator om varför eller varför inte kursen kan för-
bättras i linje med vad studenterna önskar har programnämnden gripit in. I de få fall detta skett 
upplevs responsen från examinator och studierektor varit mycket god. 

De elektroniska kursutvärderingssystemen (KURT samt Evaliuate) har tyvärr dålig svars-
frekvens och resultatet får därför tolkas med försiktighet. Tillsammans med studentkårens 
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utvärderingar har detta dock ofta gett ett användbart underlag. Med det nya kursutvärd-
eringssystemet Evaliuate som lanserades hösten 2018 har tyvärr svarsfrekvensen inte ökat och 
man har redan tagit fram en förbättrad version av systemet efter en initial första utvärdering av 
själva utvärderingssystemet. Den nya versionen har använts från och med hösten 2019 och 
kommer förhoppningsvis leda till en ökad svarsfrekvens.  

Om man ser på resultatet från Evaliuate under de senaste två åren har 27 av 29 
obligatoriska kurser på MT-programmet haft ett sammanfattningsbetyg över 3 (godkänt) 
och 8 kurser fick ett sammanfattningsbetyg över 4,2 (väl godkänt) av studenterna, vilket 
innebär att 93% av kurserna får godkänt eller väl godkänt.  

Två kurser hade ett sammanfattningsbetyg under 3. Tillämpad visualisering och virtuell 
verklighet och Tillämpad matematik i teknik och naturvetenskap (Samläsning), båda med 
en svarsfrekvens på endast 18% 

Kursen Tillämpad visualisering och virtuell verklighet har sedan den infördes 2013 haft 
en omsättning på lärare, samt problem med en labbsal vilket har påverkat kursen negativt. 
Inför 2020 har en noggrann översyn av kursen gjorts samt att driften av datorsalen flyttats. 

Kursen Tillämpad matematik i teknik och naturvetenskap läses av flera olika student-
grupper och ingen information om specifik information angående MT-studenterna finns. 
Det är därför svårt att dra några slutsatser från underlaget. 

Vi kommer naturligtvis prioritera uppföljningen av dessa två kursers utveckling framöver. 

6.2.2. Exempel från studentundersökningen 

Studentundersökningen genomförs med ett intervall på två till tre år. Några utvalda delar från 
studentundersökningen avseende MT-programmet redovisas i Tabell 6. 

 2012 2015 2017 2017 
 MT MT MT LiTH 
Totalindex 4,4 4,4 4.4 4.3 
Utbildningsindex 4,1 4,1 4.2 4.0 
Utbildningens relevans för framtida 
yrkesliv 

4,4 4.3 4.4 4.2 

 
Tabell 6: Data från studentundersökningarna 2012-2017. Studenterna ger ett sifferbetyg mellan 1 och 
5, där 1 betyder mycket missnöjd och 5 betyder mycket nöjd. 

I Tabell 6 inkluderas även en kolumn som visar motsvarande index för alla utbildningar som 
ges vid den tekniska fakulteten 2017. Uppgifterna måste värderas utifrån att svarsfrekvensen 
varit relativt låg; 62 % 2015 och 43 % 2017, uppgift saknas för 2012. Utformningen av enkäten 
har också justerats något mellan 2012 och 2015. Med hänsyn taget till detta synes studenterna 
nöjda både med livet som student vid Linköpings universitet (totalindex) och med den 
utbildning de genomgår. 

6.2.3. Reflektionsdokument 
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I samband med att studenterna skriver sitt examensarbete skall de även lämna in ett reflektions-
dokument (se BILAGA 4). Instruktionerna för hur dessa dokument skall utformas reviderades 
hösten 2017 för att bättre fånga upp specifika synpunkter. Generellt sett så tycker MT-
studenterna att de har uppfyllt målen i programmet. Ofta skriver de att många kurser behövts i 
deras examensarbete och att de känt sig väl förberedda för att ta till sig ny kunskap, och nu 
känner sig redo för arbetslivet.  

6.3. Lägesbedömning och vidare arbete 

Nedan följer en redovisning och diskussion kring nuvarande lägesbedömning samt fortsatt arb-
ete med avseende på studentperspektiv. 

Lägesbedömning 

• Studenternas synpunkter fångas systematiskt upp genom ett flertal olika mekanismer. 

• Studenterna är representerade i alla beslutande organ. 

• Det är överlag låg svarsfrekvens i kursvärderingarna. 

• Det är svårt att fånga upp synpunkter från de som hoppar av. 

Vidare arbete 

• Öka svarsfrekvensen både i det elektroniska kursvärderingssystemet Evaliuate och sek-
tionens utvärderingar.  

• Systematiskt följa upp kursutvärderingsresultat. 

• Följa upp resultatet för de nya kurser som introducerats på programmet.   

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET Dnr LiU-2020- 00333 32(65) 
  

 

 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 

7. Jämställdhetsperspektiv 

Bedömningsgrund:  

• Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, utformning och gen-
omförande.  

Tekniska fakultetens arbete med jämställdhetsintegrering och lika villkor har som mål att 
genom ökad medvetenhet skapa en stimulerande och inkluderande studie- och arbetsmiljö för 
såväl studenter som lärare. Mer information om hur arbetet bedrivs finns i BILAGA 7. 

7.1. Studentgruppens sammansättning 

I Figur 4 visas antalet förstahandssökande, för de senaste 5 åren, per år och kön. Mellan 2015–
2019 har andelen kvinnliga förstahandssökande varit (%): 36, 30, 29, 32, 28, vilket är högre än 
flertalet civilingenjörsutbildningar inom dataområdet. 

 
Figur 4: Antalet förstahandssökande på MT-utbildningen, per år, för de fem senaste åren. Staplarna 
visar totalt antal förstahandssökande samt antal kvinnor och män. 

7.2. Examinatorgruppens sammansättning 

3 av programmets 20 examinatorer på de obligatoriska kurserna i åk 1-3 är kvinnor vilka 
tillsammans är examinatorer för 6 av de 28 obligatoriska kurser, vilket motsvarar 21%. 
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. Till viss mån speglar detta demografin 
på de avdelningar som ger programmets kurser. Bemanningsfrågor, inklusive utseende av 
examinatorer på delegation från programnämnderna hanteras av institutionerna. Det är dock 
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viktigt att visa på en mångfald av förebilder under utbildningen, särskilt viktigt är detta för 
årskurs 1 och 2. Därför har programnämnderna numera i sitt delegationsbeslut önskat att 
institutionerna i möjligaste mån försöker ta hänsyn till lika villkors-perspektivet i varje kurs 
vid valet av examinator, föreläsare, lektionsassistenter och labbassistenter. Detta gäller främst 
sett till kön och etnisk bakgrund. 

7.3. Innehåll, utformning och genomförande 

Att förmedla kunskap om hur tekniken och tekniska lösningar påverkas av de normer och vär-
deringar som finns i ett modernt samhälle, samt att förmedla kunskap om hur tekniska lösningar 
kommer att påverka verkligheten för de individer som använder den är ett viktigt sätt att 
tillämpa genusperspektiv i utbildningsprogrammets olika kurser.  

Ett jämställdhetsperspektiv bidrar till ökad kvalitet i utbildningen på flera sätt. Genom att vi 
har olika studenter med olika bakgrund ökar mångfalden och därmed har studenterna flera 
aspekter med sig, och förbereds för ett arbetsliv tillsammans med olika minoritetsgrupper. I 
många kurser försöker läraren skapa balans i representation, formuleringar och vid skapande 
av uppgifter och exempel.  

Med anledning av de senaste studentundersökningarna tog dekanus beslutet att alla avdelningar 
på LiTH måste erbjuda en genuskurs för laborationshandledare. assistenter för student-
laboratorier. När laborationshandledare rekryteras är det rekommenderat att kontrollera att de 
gör kursen och den bör användas som ett kriterium för att välja laborationshandledare. Ett annat 
exempel är att vid anställning av amanuenser finns tillägget "Det är också meriterande om du 
har avklarat LiTH:s kurs om genusmedveten undervisning för kursassistenter. " 

För MT-programmet beaktas detta särskilt i de inledande programmeringskurserna och fokus 
ligger på att behandla alla lika samt att se till att de kvinnliga studenterna, exempelvis, deltar i 
diskussioner. Det finns en strävan efter att ha kvinnliga förebilder genom kvinnliga ex-
aminatorer samt uppmuntra kvinnor att vara laborationsassistenter, till exempel genom att 
direkt kontakta och uppmuntra dem, samt bjuda in dem att söka till att bli laborations-
assistenter. I nuläget finns en kvinnlig examinator i de första programmeringskurserna. 

Att ta hänsyn till människors olika förutsättningar och behov är ett genomgående inslag under 
hela MT-programmet och berörs i olika kurser. Exempelvis i kursen Digitala medier tas bild-
berättande upp med hänsyn till stereotyper, könsroller och diskriminering I kursen Elektronisk 
publicering tas aspekter som deltagande, tillgänglighet och integritet upp gällande webb-
utveckling och webbdesign I Kandidatprojektet diskuteras könsroller med avseende på 
programmering och systemutveckling. 

Programnämnden beaktar kontinuerligt likavillkorsaspekter inkluderande jämställdhets-
perspektivet och framkommer något anmärkningsvärt i kursutvärderingarna eller via andra 
kanaler hanteras detta skyndsamt.  

DM-nämnden startade år 2014 ett kvalitetsprojekt med mål att dels öka andelen kvinnor som 
söker utbildningarna, dels att de kvinnor som studerar på våra utbildningar skall ta ut sin 
examen. I ett första skede gjorde projektledaren en översikt över vad som har gjorts tidigare. 
Med utgångspunkt från rapporten hade programnämnden en workshop och på sitt 
sammanträdesdatum 2015-01-23 beslutade nämnden om en prioriterad lista att arbeta vidare 
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med. Ett utfall av detta var en lärarworkshop om studentbemötande. Workshopen handlar om 
studentbemötande i allmänhet men fokuserar på bemötande av kvinnliga studenter. 
Workshopen genomfördes för MT-programmet 2016. 

7.4. Lägesbedömning och vidare arbete 

Nedan följer en redovisning och diskussion kring nuvarande lägesbedömning samt fortsatt 
arbete med avseende på jämställdshetsperspektiv. 

Lägesbedömning 

• Lärarkåren har en stor övervikt av män.  

• Andelen kvinnor inom grupperna doktorander och forskningsingenjörer har ökat 
markant de senaste åren, vilka också tillhör gruppen undervisande personal  

• I studentgruppen har det sedan MT-programmets start, 2007, varit cirka 30% kvinnor.  

Vidare arbete 

• Fortsatt arbete med att öka andelen kvinnor inom lärarkåren 

• Fortsatt arbete med att öka andelen kvinnor inom studentgruppen.  
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8. Hållbar utveckling 

Bedömningsgrund:  

• Kunskap som bidrar till en hållbar utveckling är integrerad i utbildningens innehåll.  

8.1. Kunskap om hållbar utveckling 

Kunskap inom hållbar utveckling svarar i LiTH syllabus (se BILAGA 1) mot målkategori (4.1) 
samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, samt 
målkategori (4.2) insikt i företags- och affärsmässiga villkor.  

Inom MT-programmet sätts tekniken in i ett samhälleligt sammanhang på många olika sätt och 
bland annat kopplas ämneskurser till frågor rörande hållbar utveckling. Att ta hänsyn till 
människors förutsättningar och behov är ett genomgående inslag under hela MT-utbildningen.  

Då majoriteten av de demonstratorer som tas fram är interaktiva applikationer som i slutändan 
skall användas av människor blir dess förutsättningar och behov en viktig komponent i 
utbildningen. För en MT-student är det främst förutsättningar för hur våra sinnen fungerar som 
är viktigt, och då speciellt vårt synsinne. Utan kännedom om hur vi människor tolkar in-
formation genom våra sinnen går det inte att utforma effektiva verktyg.  

I kursen Elektronisk publicering diskuteras immaterialrätt och integritet kopplat till webben. 
Likaså tas tillgänglighet i samband med webbdesign upp. Dessa två moment examineras 
genom reflektion och diskussion av projektets webbsida i projektrapporten. Detta examineras 
genom lärandemålet ”Analysera möjligheter och risker med användandet av digitala medier 
från ett socialt och ekonomiskt perspektiv” Kursen Kommunikation och användargränssnitt 
syftar till att ge studenterna grundläggande kännedom om interaktiva datorsystem, kognitiva 
processer samt kunskaper om principer, metoder och verktyg för att utveckla datorsystem 
anpassade till användare. Här diskuteras tillgänglighet för underrepresenterade grupper och 
examinationen blir en del av rapporten som skall diskutera tillgänglighet, kultur och 
diskriminering inom kursområdet. Kursen Tillämpad visualisering och virtuell verklighet som 
ges under årskurs tre behandlar olika aspekter av visualisering och interaktion genom tre 
miniprojekt. I kursen undervisas hur olika diagramtyper kan användas för att förvränga 
sanningen och vilseleda användare att dra felaktiga slutsatser. Detta examineras genom att 
studenterna måste reflektera och motivera sina val av representationer för att undvika dessa 
aspekter. I det efterföljande miniprojektet behandlas data av medicinsk karaktär och här skall 
studenterna diskutera och reflektera över de etiska aspekterna med att visualisera känsliga data. 
Detta beskrivs i lärandemålet ” Kunna reflektera över etiska risker med visualisering.”  I kursen 
Medietekniskt kandidatprojekt ingår en del att beskriva samhälleliga och etiska aspekter i 
relation till de utförda projekten. Detta är ett obligatoriskt moment som måste bli godkänt för 
att kursen skall bli godkänd.  

För att ytterligare förstärka de samhälleliga aspekterna aspekter arbetas nu med kursen Grafisk 
teknik för att införa undervisning och examination om exempelvis föroreningar och 
miljöaspekter och att man kan diskutera vad som är miljövänligt. Det papperslösa samhället är 
också intressant. Förslag finns även på att bjuda in en gästföreläsare och sammanställa ett 
material som studenter tar del av och som också kan ligga till grund för tentamensfrågor. 
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Insikt i företags- och affärsmässiga villkor ingår i olika projektkurser där det behövs hushållas 
med tid och resurser. Ett exempel är kandidatprojektet där intressenter och motstridiga 
intressen samt avvägning och balans mellan prioriteringar med avseende på resurser och tid. 

Den kunskap som förmedlas i de obligatoriska kurserna skall ligga till grund för att studenterna 
i sitt examensarbete på avancerad nivå skall kunna göra bedömningar med hänsyn till 
tillämpliga etiska och samhälleliga villkor såsom ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, vilket framgår av kursplanen.  

8.2. Lägesbedömning och vidare arbete 

Nedan följer en redovisning och diskussion kring nuvarande lägesbedömning samt fortsatt 
arbete med avseende på hållbar utveckling. 

Lägesbedömning 

• De kurser som beskrivs ovan har förutsättningar att ge studenterna goda kunskaper i 
flera viktiga ämnen relaterat till hållbarhet och möjlighet att utveckla viktiga 
förhållningssätt som bidrar till hållbar utveckling.  

Vidare arbete 

• Utvärdera de förändringar som har gjorts på programmet med avseende på hållbarhet. 

• Fortsätta arbeta med hållbarhet, främst genom kursen Grafisk teknik.  
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9. Analys av bakgrundsfaktorer 

Några fakultetsgemensamma nyckeltal har tagits fram för att kunna följa studenterna genom 
utbildningen: meritvärde för sist antagen student, resultat på diagnostiska provet i matematik, 
genomsnittlig poängproduktion (åk 1 och efter åk 3) och tid till examen.  De två första nyckel-
talen rör studenternas förutsättningar, det vill säga studenternas förkunskaper när de påbörjar 
sina studier. De tre sista nyckeltalen handlar om utbildningsprocessen och redovisas och 
analyseras under rubrik 2: Utformning och genomförande respektive 7: Jämställdhet-
sperspektiv. Kontinuerligt följs även antal förstahandssökande och antal registrerade upp. 

9.1. Meritvärde för sist antagen student 

Meritvärde för sist antagen student på programmet noteras årligen. I Tabell 7 framgår hur det 
sett ut för MT-programmet för perioden 2010–2019 för antagna i betygsgrupp BI (den 
betygsgrupp där de ingår som söker direkt från gymnasieskolan) efter urval 2. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
15.30 15.45 16.49 16.30 17.50 16.60 17.85 16.70 15.78 15.57 

Tabell 7: Meritvärde för den sist antagna studenten. 

Det är tydligt att det krävs ganska bra betyg för att komma in på MT-programmet. Jämfört med 
andra civilingenjörsprogram på LiU ligger detta nära genomsnittet.  

9.2. Resultat på diagnostiska provet i matematik 

Ett diagnostiskt prov i matematik genomförs när studenterna påbörjar sin utbildning. Syftet 
med det 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 8 visas resultaten för MT-studenterna mellan 
år 2016–2019.  

Årskurs 2016 2017 2018 2019 
Medelvärde MT 17,4 18,3 21.3 19 

Tabell 8: Resultat (medelvärde) på diagnostiska provet i matematik. Maxpoäng 40. 

Resultaten går inte att jämföra med alla civilingenjörsprogram på LiTH då provet är unikt för 
MT samt civilingenjörsprogrammen i Kommunikation, transport och samhälle och Elektronik-
design. Som synes har resultatet på diagnostiska provet förbättrats något över tiden, något som 
förhoppningsvis syns på studieresultaten i framtiden. Det är svårt att dra någon slutsats 
om sambandet mellan meritvärdet för sist antagna studenten och medelresultatet på det 
diagnostiska provet.  

  



LINKÖPINGS UNIVERSITET Dnr LiU-2020- 00333 38(65) 
  

 

 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 

9.3. Lägesbedömning och vidare arbete 

Nedan följer en redovisning och diskussion kring nuvarande lägesbedömning samt fortsatt 
arbete angående med avseende på bakgrundsfaktorer. 

Lägesbedömning 

• Studenterna på MT-programmet borde ha bra förutsättningar att klara studierna.  

Vidare arbete 

• Fortsätta arbetet med att rekrytera studenter. 

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET Dnr LiU-2020- 00333 39(65) 
  

 

 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 

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, 
genom-förs på ett enhetligt sätt. Grunden för detta är CDIO-ramverket. CDIO är ett 
internationellt nätverk samt ett ramverk för utveckling av ingenjörsutbildningar. CDIO-
ramverkets utgångs-punkt 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 grund-dokument, CDIO Syllabus (CDIOs målförteckning) och 
CDIO Standards (CDIOs principer). CDIO Syllabus anger förväntade kunskaper, färdigheter 
och förmågor hos en utexaminerad ingenjör (se kapitel 0 nedan), medan CDIOs principer 
handlar om hur ett utbildningsprogram bör utformas för att målen ska kunna nås (se CDIO-
principerna som grund för utformning och genomförandeBilaga 2). 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 
nedanstående fyra huvudrubriker. Under huvudrubrikerna preciseras målen sedan ytterligare 
via ett antal underrubriker: 

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 
Inom tekniska fakulteten har en målbild för en utexaminerad civilingenjör som anknyter till 
de fyra huvudrubrikerna ovan formulerats: ”En LiTH-civilingenjör är en kompetent, kreativ 
och ansvarsfull teknikutvecklare och drivande problemlösare: 

• LiTH-civilingenjören har en solid grund i matematik, naturvetenskap och teknik och 
kan, utgående från breda och djupa kunskaper inom dessa områden, strukturera, 
formulera och lösa komplexa tekniska problem.  

• En LiTH-civilingenjör har de personliga färdigheter och förhållningssätt som krävs för 
att kunna ta ledande roller i avancerad teknisk utveckling. En LiTH-civilingenjör 
känne-tecknas av självständighet, ansvarstagande, initiativförmåga och nyfikenhet. En 
LiTH-civilingenjör är också medveten när det gäller ledarskap, genusfrågor och etik.  

• LiTH-civilingenjören har god förmåga att samverka och kommunicera med andra 
personer i såväl nationella som internationella sammanhang.  

• En LiTH-civilingenjör har kunskaper och färdigheter i processen att utveckla ny teknik 
utgående från tekniska, affärsmässiga, hållbara och samhälleliga krav.” 

Nedan finns tekniska fakultetens utökade version av CDIO Syllabus, som senast 
uppdaterades hösten 2018 och benämns LiTH Syllabus. Rubriknivå 4 ”Planering, utveckling, 
realisering och drift av tekniska produkter och system med hänsyn till affärsmässiga och 
samhälleliga behov och krav” betonar ingenjörsmässigheten och nyttjas för 
ingenjörsexamina, medan 1.4 och 1.5 syftar till att visa att kraven för en teknologie 
masterexamen uppfylls. Rubriknivå 5, ”Planering, genom-förande och presentation av 
forsknings- eller utvecklingsprojekt med hänsyn till vetenskapliga och samhälleliga behov 
och krav”, har adderats för att målförteckningen ska kunna användas även för utbildningar 
som leder till kandidat- eller masterexamen. 
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1. Tekniska fakultetens utökade version av CDIO Syllabus  

1 ÄMNESKUNSKAPER 
1.1 KUNSKAPER I GRUNDLÄGGANDE MATEMATISKA OCH NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN 
1.2 KUNSKAPER I GRUNDLÄGGANDE TEKNIKVETENSKAPLIGA ÄMNEN 
1.3 FÖRDJUPADE KUNSKAPER, METODER OCH VERKTYG INOM NÅGOT/NÅGRA TEKNIK- OCH 

NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN 
1.4 VÄSENTLIGT FÖRDJUPADE KUNSKAPER, METODER OCH VERKTYG INOM NÅGOT/NÅGRA TEKNIK- 

OCH NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN 
1.5 INSIKT I AKTUELLT FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE 

2 INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
2.1 ANALYTISKT 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 UNDERSÖKANDE ARBETSSÄTT SAMT KUNSKAPSBILDNING 
2.2.1 Hypotesformulering 
2.2.2 Sökning i tryckt och elektronisk litteratur 
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 FÖRHÅLLNINGSSÄTT, TÄNKANDE OCH LÄRANDE 
2.4.1 Initiativförmåga och förmåga att fatta beslut under osäkerhet 
2.4.2 Uthållighet, ambition att leverera och anpassningsförmåga 
2.4.3 Kreativt tänkande 
2.4.4 Kritiskt tänkande  
2.4.5 Självkännedom och integration av kunskaper 
2.4.6 Livslångt lärande och utbildning 
2.4.7 Planering av tid och resurser 

2.5 ETIK, LIKABEHANDLING OCH ANSVARSTAGANDE 
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  
2.5.5 Rättvisa och mångfald 
2.5.6 Förtroende och lojalitet  

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

3.1.1 Att skapa effektiva grupper 
3.1.2 Grupparbete 
3.1.3 Grupputveckling 
3.1.4 Ledarskap 
3.1.5 Sammansättning av tekniska och multidisciplinära grupper 

3.2 KOMMUNIKATION 
3.2.1 Kommunikationsstrategi 
3.2.2 Kommunikationens struktur 
3.2.3 Skriftlig framställning  
3.2.4 Multimedia och kommunikation med elektroniska media 
3.2.5 Grafisk kommunikation 
3.2.6 Muntlig presentation 
3.2.7 Frågor, lyssnande och dialog 
3.2.8 Förhandling, kompromisser och konfliktlösning 
3.2.9 Påverkan 
3.2.10 Skapande av nätverk och diversifierade kontakter 

3.3 KOMMUNIKATION PÅ FRÄMMANDE SPRÅK 
3.3.1 Kommunikation på engelska 
3.3.2 Kommunikation på språk i länder av regionalt industriellt intresse  
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3.3.3 Kommunikation på andra språk 

4 PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM 
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 inverkan på samhället och miljön 
4.1.3 Samhällets regelverk  
4.1.4 Historiska perspektiv och kulturella sammanhang 
4.1.5 Aktuella frågor och värderingar  
4.1.6 Utveckling av ett globalt perspektiv 
4.1.7 Hållbarhet och behovet av hållbar utveckling 

4.2 FÖRETAGS- OCH AFFÄRSMÄSSIGA VILLKOR 
4.2.1 Förståelse för olika affärskulturer  
4.2.2 Intressenter, strategier och mål för affärsverksamhet  
4.2.3 Teknikbaserat entreprenörskap  
4.2.4 Arbete i en organisation  
4.2.5 Arbete i internationella organisationer 
4.2.6 Utveckling och utvärdering av ny teknik 
4.2.7 Finansiering och ekonomi i tekniska utvecklingsprojekt 

4.3 ATT IDENTIFIERA BEHOV SAMT STRUKTURERA OCH PLANERA UTVECKLING AV PRODUKTER 
OCH SYSTEM 

4.3.1 Förståelse för behov och specifikation av systemmål och -krav  
4.3.2 Definition av systemets funktion, koncept, arkitektur och avgränsningar 
4.3.3 Modellering av system och delsystem samt definition av gränssnitt 
4.3.4 Ledning av utvecklingsprojekt  

4.4 ATT KONSTRUERA PRODUKTER OCH 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)  
4.4.5 Multidisciplinär konstruktion  
4.4.6 Konstruktion med hänsyn till hållbarhet, säkerhet, estetiska aspekter, användbarhet och andra krav 

4.5 ATT REALISERA PRODUKTER OCH SYSTEM 
4.5.1 Utformning av en hållbar realiseringsprocess 
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 PRODUKTER OCH SYSTEM 
4.6.1 Att utforma och optimera en hållbar och säker drift 
4.6.2 Utbildning för drift 
4.6.3 Systemunderhåll  
4.6.4 Systemförbättring och -utveckling 
4.6.5 Systemavveckling 
4.6.6 Driftledning 
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5 PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER 
UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH 
KRAV 
5.1 SAMHÄLLELIGA VILLKOR, INKLUSIVE EKONOMISKT, SOCIALT OCH EKOLOGISKT HÅLLBAR 

UTVECKLING FÖR KUNSKAPSUTVECKLING 
5.1.1 Individens roll och ansvar 
5.1.2 Ämnets inverkan på samhället och miljön  
5.1.3 Samhällets regelverk  
5.1.4 Historiska perspektiv och kulturella sammanhang 
5.1.5 Aktuella frågor och värderingar  
5.1.6 Utveckling av ett globalt perspektiv 
5.1.7 Hållbarhet och behovet av hållbar utveckling 

5.2 EKONOMISKA VILLKOR FÖR KUNSKAPSUTVECKLING  
5.2.1 Förståelse för olika modeller för finansiering och ekonomisk styrning  
5.2.2 Planering, strategier och mål för kunskapsutveckling 
5.2.3 Kunskapsbaserat entreprenörskap  
5.2.4 Arbete i en organisation  
5.2.5 Arbete i internationella organisationer 
5.2.6 Utveckling och utvärdering av ny kunskap 

5.3 ATT IDENTIFIERA BEHOV SAMT STRUKTURERA OCH PLANERA FORSKNINGS- ELLER 
UTVECKLINGSPROJEKT 
5.3.1 Att specificera projektets syfte och mål med hänsyn till hållbarhet och andra krav 
5.3.2 Att definiera projektets funktion, enheter och avgränsningar 
5.3.3 Att strukturera enheterna och att säkerställa måluppfyllelse  
5.3.4 Ledning av projekt i planeringsfasen  

5.4 ATT GENOMFÖRA FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT 
5.4.1 Utvecklingsprocessens faser och metodik 
5.4.2 Projekt inom det egna ämnet 
5.4.3 Tvärdisciplinära projekt 
5.4.4 Utformning av en hållbar genomförandeprocess 
5.4.5 Experimentdesign och försöksplanering 
5.4.6 Teoretiskt och experimentellt arbete och dess samverkan 
5.4.7 Test och verifiering av nya resultat 
5.4.8 Ledning och uppföljning av projekt i genomförandefasen 

5.5 ATT REDOVISA OCH UTVÄRDERA FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT 
5.5.1 Redovisning av ny kunskap i vetenskapliga sammanhang 
5.5.2 Populärvetenskaplig presentation av ny kunskap 
5.5.3 Överföring av ny kunskap för företagsmässigt användande 
5.5.4 Utvärdering av arbetsprocessen i projektet 
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Koppling mellan de nationella examensmålen och CDIO-målen 
Även om LiTH Syllabus erbjuder ett sätt att strukturera mål för kunskaper, färdigheter och 
för-mågor 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 LiTH Syllabus. Figur 1 visar 
översättningen mellan examensmålen och CDIO-målen för civilingenjörsexamen och Figur 2 
för masterexamen. 
 

Mål # Examensmål - Civilingenjör 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 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 

Mål 1 

visa kunskap om det valda teknikområdets 
vetenskapliga grund och dess beprövade 
erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete 

  x x 

  

x                             

Mål 2 

visa såväl brett kunnande inom det valda 
teknikområdet, inbegripet kunskap i 
matematik och naturvetenskap, som 
väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa 
delar av området 

x x x x 

  

                            

Mål 3 

visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, 
självständigt och kreativt identifiera, 
formulera och hantera komplexa 
frågeställningar samt delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen 

      

    

x x x x x                   

Mål 4 visa förmåga att skapa, analysera och 
kritiskt utvärdera tekniska lösningar 

      
    

x x x x             x x x   

Mål 5 
visa förmåga att planera och med adekvata 
metoder genomföra kvalificerade uppgifter 
inom givna ramar 

        
  

x     x                     

Mål 6 

visa förmåga att kritiskt och systematiskt 
integrera kunskap samt visa förmåga att 
modellera, simulera, förutsäga och 
utvärdera skeenden även med begränsad 
information 

      

    

x x x x                     

Mål 7 

visa förmåga att utveckla och utforma 
produkter, processer och system med 
hänsyn till människors förutsättningar och 
behov och samhällets mål för ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbar utveckling 

  

    

    

                x x x x x x 

Mål 8 visa förmåga till lagarbete och samverkan i 
grupper med olika sammansättning 

      
    

        x x                 

Mål 9 

visa förmåga att i såväl nationella som 
internationella sammanhang muntligt och 
skriftligt i dialog med olika grupper klart 
redogöra för och diskutera sina slutsater 
och den kunskap och de argument som 
ligger till grund för dessa 

      

    

            x x             

Mål 
10 

visa förmåga att göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter samt visa 
medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete 

                  x       x x         

Mål 
11 

visa insikt i teknikens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används, 
inbegripet sociala och ekonomiska aspekter 
samt miljö- och arbetsmiljöaspekter 

      

    

        x       x x       x 

Mål 3-12 
förutsätter 
uppfyllelse 
av mål 1-2 
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Figur 1: Examensordningens mål för civilingenjörsexamen mot CDIO-mål 
 
 

Mål # Examensmål 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 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 huvud-
området för utbildningen, inbegripet såväl 
brett kunnande inom området som 
väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa 
delar av området samt fördjupad insikt i 
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

x   x x x                           

Mål 2 
visa fördjupad metodkunskap inom huvud-
området för utbildningen     x x 

  
                          

Mål 3 

visa förmåga att kritiskt och systematiskt 
integrera kunskap och att analysera, 
bedöma och hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer även med 
begränsad information 

      

    

x x x x             x x   

Mål 4 

visa förmåga att kritiskt, självständigt och 
kreativt identifiera och formulera fråge-
ställningar, att planera och med adekvata 
metoder genomföra kvalificerade uppgifter 
inom givna tidsramar och därigenom bidra 
till kunskapsutvecklingen samt att 
utvärdera detta arbete 

        

  

x x x x             x x x 

Mål 5 

visa förmåga att i såväl nationella som 
internationella sammanhang muntligt och 
skriftligt klart redogöra för och diskutera 
sina slutsatser och den kunskap och de 
argument som ligger till grund för dessa i 
dialog med olika grupper 

      

    

          x x x         x 

Mål 6 

visa sådan färdighet som fordras för att 
delta i forsknings- och utvecklingsarbete 
eller för att självständigt arbeta i annan 
kvalificerad verksamhet 

      

    

x x x x x           x x x 

Mål 7 

visa förmåga att inom huvudområdet för 
utbildningen göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter samt visa 
medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete 

                  x       x x       

Mål 8 
visa insikt om vetenskapens möjligheter 
och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används 

                  x       x         

Mål 9 
visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling 

      
    

      x x                 

Figur 2: Examensordningens mål för masterexamen mot CDIO-mål 
Tekniska fakulteten tillämpar principen att de studenter som tar ut en civilingenjörsexamen 
även får ut en masterexamen. I matriserna ovan kan man se att när samtliga rubriker i 
avdelningarna 1-4 i LiTH Syllabus är uppfyllda, så är även de nationella examensmålen för 
såväl civilingenjörs- som masterexamen uppfyllda. Därigenom kan man se att 
programmatriser baserade på LiTH Syllabus är ett användbart verktyg för att säkerställa 
måluppfyllelse. Rubriknivå 5 ”Planering, genomförande och presentation av forsknings- eller 
utvecklingsprojekt med hänsyn till veten-skapliga och samhälleliga behov och krav” används 
främst för kurser som nyttjas för en fristå-ende masterexamen. Många avancerade kurser 
samläses dock med civilingenjörsprogrammen. 

Mål 
12 

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

      

    

      x x                   
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Inom ramen för civilingenjörsexamen är det även möjligt att ansöka om en kandidatexamen, 
men det är endast en delmängd av studenterna som utnyttjar denna möjlighet. Att målen för 
kandidatexamen uppfylls kan visas på samma sätt som ovan (se Figur 3 nedan). 

Mål # Examensmål 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 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 huvud-
området 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  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 

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   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 3: Examensordningens mål för kandidatexamen mot CDIO-mål 
Kursmatriser 
För att säkerställa måluppfyllelsen används kursmatriser som sammanställs till 
programmatris-er. Kursmatriserna kopplar lärandemålen i kursplanen till målen i LiTH 
Syllabus på nivå X.Y, se Figur 4. 
Examinator fyller i om kunskaperna och färdigheterna introduceras (I), om de undervisas (U) 
eller om kunskaperna och färdigheterna från annan tidigare kurs används (A). De kunskaps-
områden som markerats med U i kursmatrisen ska examineras och i kolumnen E anges prov-
koden för examinationen, dvs under vilket provmoment respektive mål examineras. Mer 
inform-ation om hur examinationen utförs finns i respektive kursplan. Kursmatriserna ger 
viss inform-ation om progressionen (I – U – A) och finns som bilagor till kursplanerna. 
Figur 4 visar en icke ifylld kursmatris 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. 
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Figur 4: Kursmatris 
En utgångspunkt när man fyller i en kursmatris är att fundera över kursens roll i den 
utbildning där kursen ingår. För samtliga program vid tekniska fakulteten är programmens 
mål, formul-erade i respektive utbildningsplan, strukturerade enligt rubrikerna i LiTH 
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, inlämnings-uppgifter, 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. 
Programmatriser baserade på kursmatriser 
Programmatriserna är en sammanställning av vilka mål i LiTH Syllabus som respektive kurs 
bidrar med och ger information om eventuella mål som behöver förstärkas. Figur 5 nedan 
visar en generell programmatris. 

Termin Kurskod Kursnamn o/v 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 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 

1 		 Kurs A o IU I       U U       I IU A I           

År  Kurskod Kursnamn    I     U     A    EXAKOD   KOMMENTAR 

1 ÄMNESKUNSKAPER   

1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen        
  

1.2 Kunskaper i grundläggande teknikvetenskapliga ämnen            
 

1.3 Fördjupade kunskaper, metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga 
ämnen 

         
  

1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper, metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturveten-
skapliga ämnen 

     

1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete      

2 INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT   

2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning        
  

2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning           
 

2.3 Systemtänkande            
 

2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande            
 

2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande              

3 FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA   

3.1 Arbete i grupp            
 

3.2 Kommunikation            
 

3.3 Kommunikation 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 identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system        
  

4.4 Att konstruera produkter och system        
  

4.5 Att realisera produkter och system        
  

4.6 Att ta i drift och använda produkter och system           
 

5 PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER 
UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH 
SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV 

 

5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för 
kunskapsutveckling 

     

5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling      

5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt      

5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt      

5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt      
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		 		 Kurs B o U I       U U       I IU A             

2 		 Kurs C o UA         U UA   I   IA I A I           

		 		 Kurs D o IUA         IUA A   UA     A               

3 		 Kurs E o UA UA I     UA UA   I   A A A             

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

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

		 		 Kurs H o UA UA U U   UA UA   I   A A A             

5 		 Kurs I o UA         UA UA   UA   A UA A I           

		 		 Kurs J o IUA UA UA     UA U       A A A             

6 		 Kurs K o IUA IU UA     UA   I IU IUA UA UA   IU IU IU       

		 		 Kurs L o UA UA UA     UA UA   I   A A A             

7 		 Kurs M o A A IU IU I UA I UA UA I UA UA   UA UA         

		 		 Kurs N o A IU IUA IU IU U U A A A U U         UA UA   

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

		 		 Kurs P o UA UA A UA U UA UA UA U U UA UA UA IU   IUA IUA   U 

9 		 Kurs Q v IUA UA   UA U UA U       A A A             

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

Figur 5: Programmatris 
För varje program måste matrisen analyseras med den specifika utbildningens programmål 
och alla examensmål som ska uppfyllas i fokus. Matrisen ger endast upplysning om huruvida 
respektive mål i LiTH Syllabus berörs i kursen, men inte hur omfattande de olika delarna är. 
Rubrik 1 ”Ämneskunskaper” (1.1-1.5) 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, 
lärandeaktiviteter 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 inne-
hållet, dels via studievägledningen och dels genom att de i de kursutvärderingar som student-
kåren LinTek sammanställer finns en rubrik ”Kursens innehåll jämfört med studieinform-
ationen”, där studenterna uppmanas att jämföra lärandemålen, kursmatrisen, 
förkunskapskrav, 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 kursutvärderingar 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 
tillbakablick och i samband med det disk-uterar lärandemål och kursinnehåll.   
Om det framkommer synpunkter i kursutvärderingen om att kursens genomförande inte sker i 
enlighet med vad som står i kursplanen noteras detta av programnämnden som vidtar 
åtgärder. Programnämnden kontaktar i första hand studierektor inom berört ämnesområde, 
som sedan återkopplar efter diskussion med examinator. Mer om hur studenternas synpunkter 
omhänder-tas finns i BILAGA 6. 
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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 
möjlig-het att styra progressionen såväl med avseende på lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examina-tioner. Kurserna på grundläggande nivå delas dessutom in i G1- respektive G2-
kurser, där G2-kurser kräver mer omfattande förkunskaper och ger fördjupad kunskap inom 
ett ämnesområde. Många kurser inom matematikområdet är placerade tidigt i programmen då 
andra kurser, exempelvis inom fysik och teknikområdena, kräver omfattande matematiska 
kunskaper. 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 högre 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 kursmatriser är komplexiteten hos ett visst 
område eller ett visst lärandemoment. Ser man på kolumnen 1.1 och 1.2 (kunskaper i 
grundläggande mate-matiska 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 kunskaper och färdigheter 
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 i 
högre årskurs. Kolumnen 1.4 (väsentligt för-djupade kunskaper, metoder och verktyg inom 
något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen) och 1.5 (insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete) fylls alltmer under de sista årskurserna.  
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 som kompletteras med labora-
tioner för att examinera andra typer av färdigheter. Längre fram i utbildningen möter student-
erna 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, studie-
teknik och för studenternas talan såväl i studentärenden som i diskussioner kring utformningen 
av programmen för att tillvarata en bred studentgrupps intressen. Studenterna på ett utbild-
ningsprogram inom tekniska fakulteten har en särskild studievägledare att vända sig till och alla 
studievägledare hanterar flera liknande program. 
Kopplat till enskilda kurser förekommer även andra sätt att stötta studenterna, genom exempel-
vis mentorer eller genom att erbjuda öppen verksamhet där äldre studenter anställts 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 stödinsatser 
avpassade för det enskilda programmet. 
Studievägledningen genomför flera uppföljningar av studenternas individuella prestationer och 
erbjuder hjälp.  

• I början av termin 2 och i mitten av termin 4 och 6 görs utsökningar och studievägled-
ningen skickar mail med uppmaning att boka tid hos studievägledningen till de studenter 
som ligger under en viss poänggräns, så att de kan få stöttning och hjälp med studieplan-
ering.  

• Inför påbörjandet av kandidatprojektet finns ett skarpt poängkrav som innebär att stud-
enten senast 3 veckor in i läsperiod 2 på höstterminen före den vårtermin då kandidat-
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projektet ska genomföras, ska ha minst 90 hp godkänt i kurser inom programtermin 1-4. I 
många fall kompletteras det generella poängkravet med krav på att studenterna även ska 
ha slutfört de specifika ämneskurser som anges i kursplanen för kandidatprojektet och som 
krävs för dess genomförande.  

• För tillträde till termin 7 krävs vid terminsstart minst 150 hp. 
• För tillträde till examensarbete på masternivå krävs minst 240 hp inom programmet, att 

samtliga obligatoriska kurser i termin 1-6 är avslutade samt att studenten har godkänt i 
avancerade kurser i huvudområdet för masterexamen omfattande minst 30 hp. Ett 
examensarbete på masternivå kan påbörjas när som helst under läsåret, så länge poäng-
kravet är uppfyllt. 

För de studenter som inte uppfyller de skarpa kraven bistår studievägledningen med att ta fram 
en individuell studieplan för att hjälpa studenten att komma ifatt. Möjlighet finns även att göra 
en dispensansökan och utifrån särskilda skäl kan undantag ibland beviljas. 
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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 utveck-lingsarbetet kring ett utbildningsprogram samt fungera som ett verktyg för 
självvärdering. CDIO-principerna är ursprungligen skrivna för att enbart gälla 
ingenjörsutbildningar, men vid tekniska fakulteten gäller principerna alla våra 
grundutbildningsprogram, såväl de som leder till en kandidat- eller masterexamen som de 
som leder till en ingenjörsexamen. Nedan finns de tolv principerna, varav flera, princip 1-8 
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 professionella 
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 färdig-
heter 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 erfarenheter 
av ingenjörsarbete och utvecklar centrala färdigheter som samarbete och kommunikation. 

 
CDIO Standard 5 – Utvecklingsprojekt 
Programmet innehåller två eller flera utvecklingsprojekt med progression genom 
utbildningen, 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 ämnes-
kunskaper samtidigt som de utvecklar färdigheter enligt programmets mål. 

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

 
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 redovisas 
för studenter, lärare och andra intressenter med syfte att kontinuerligt utveckla programmet. 
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Bilaga 3 PROGRAMNÄMNDERNAS ORGANISATION OCH 
ARBETE 

Utbildningsprogrammen vid tekniska fakulteten planeras och administreras av fem program-
nämnder som alla hanterar flera olika typer av program inom ett visst ämnesområde: 
• 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 allmänna 
intressen. Från och med 2018-01-01 gäller följande: verksamhetsföreträdarna är sju veten-
skapligt kompetenta lärare som ska företräda hela verksamheten vid tekniska fakulteten. En 
av dessa ska vara ordförande och en ska vara vice ordförande. Därutöver finns fem 
gruppsupp-leanter som träder in enligt fastställd ordning vid ordinarie ledamots frånvaro. 
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 (studie-nämndsordföranden i sektionerna) samt av en utbildningsbevakare 
från studentkåren LinTek. Kopplat till respektive programnämnd finns en kansligrupp, som 
består av en utbildningsledare, en nämndsamordnare och minst en studievägledare. 
Mandatperioden för verksamhetsföreträd-arna samt företrädarna för allmänna intressen är tre 
år, medan studentföreträdarna är förord-nade 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 ansvarsområde. 
Programnämnden sammanträder 4-5 gånger per läsår. Det löpande arbetet sker i 
programplan-eringsgrupper, som träffas ca var tredje vecka. Antalet 
programplaneringsgrupper är beroende av antalet program och bredden inom programutbudet 
och varierar således mellan program-nämnderna. 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. Beslutande 
i dessa sammanhang är nämndens ordförande tillsammans med en utbildningsbevakare från 
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LinTek. Föredragande vid VA-mötena är studievägledaren, utbildningsledaren eller nämnd-
ordförande. 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), 
fakultetsledning (dekan samt prodekan för grundutbildningen), kanslichef, 
utbildningsbevakare från LinTek samt ordförande i nämnden för skolsamverkan. Till vissa 
programpunkter bjuds annan kansli-personal, 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 förutsättningar som möjligt. 
 

4. Arbetet med revision av utbildningsprogrammens utformning 
Utformning och genomförande av utbildningsprogrammen diskuteras i programnämndernas 
programplaneringsgrupper och beslutas av programnämnden. Programplaneringsgrupperna 
har möte ca var tredje vecka och består av programnämndsordföranden (alternativt vice 
ordför-anden), utbildningsledaren, studievägledare, nämndsamordnaren, lärarrepresentanter 
samt studenter. Studenterna företräds av en s k SnOrdf (studienämndsordförande) som är 
utsedd av sektionen. Under dessa möten diskuteras utformning och genomförande utifrån 
många olika aspekter och frågeställningar. Dessa kan komma från olika aktörer, exempelvis 
från departe-mentet, universitetsledningen, fakultetsledningen, programnämnden, 
institutionerna eller studenterna. Ett viktigt underlag vid diskussionerna är 
sammanfattningsbetyget från det elektroniska kursutvärderingssystemet (Evaliuate) samt de 
kursutvärderingar 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 programmen. Årligen beslutas om utformningen av respektive program för 
näst-kommande kalenderår genom ett remissförfarande, där berörda institutioner får besvara 
en remiss med de förändringsförslag som programnämnden berett och sammanställt, men de 
bakomliggande förslagen kan ursprungligen ha kommit från programnämnden eller från 
institu-tionerna. Beslut om utformningen tas slutligen av programnämnden. Figur 6 nedan 
visar ett årshjul som beskriver programnämndernas och fakultetens systematiska arbete med 
grund-utbildningen och dess förutsättningar. Den årliga cykeln kommer dock förmodligen att 
justeras framöver när Bilda är i full drift.  
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Bilaga 4 EXAMENSARBETEN 

Examensarbetena är en central del i utbildningen. En student på ett civilingenjörsprogram 
genomför ett kandidatarbete i projektform i åk 3 och ett examensarbete på avancerad nivå. De 
examensarbeten som studenten utför ska kunna klassas i huvudområdet för den 
kandidatexamen respektive masterexamen som utfärdas inom civilingenjörsprogrammet. Mer 
information om examensarbetena inom ett civilingenjörsprogram finns på 
https://www.lith.liu.se/examensarbete/examensarbete-civ-ing?l=sv. 

 

1. Lärandemål i kandidatprojekten 
Kandidatprojektet ska bidra till att generella och programspecifika mål för 
civilingenjörsexamen uppnås. I respektive kursplan anges specifika lärandemål, men 
kandidatprojektet innefattar även nedanstående lärandemål som är gemensamma för samtliga 
kandidatprojektkurser vid tekniska fakulteten.  
Ämneskunskaper 
Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande kunna  
• 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 
Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande visa förmåga att  
• formulera frågeställningar samt avgränsa dessa inom givna tidsramar  
• söka och värdera vetenskaplig litteratur 

Arbeta i grupp och kommunicera 
Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande visa förmåga att  
• professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt  
• kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt självständigt arbete  

CDIO ingenjörsmässighet 
Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande kunna  
• skapa, analysera och/eller utvärdera tekniska lösningar 
• göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 

aspekter. 
 

2. Lärandemål för examensarbetet på avancerad nivå 
Lärandemålen för examensarbetet på avancerad nivå är identiska för alla 
civilingenjörsprogram. 
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  
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• 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.  
 

3. 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 
examinationen 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 
• kommunikativ precision 

Checklistan, information om de reflektionsdokument som studenterna ska skriva i samband 
med avslutande av sina examensarbeten och en generell lathund för rapportskrivning finns på 
https://www.lith.liu.se/examensarbete/examensarbete-civ-ing. 
Programnämnderna kan även ha ytterligare instruktioner gällande utformningen av examens-
arbetsrapporten. 
Den student som behöver stöd med muntlig eller skriftlig framställning på svenska eller 
engelska kan söka stöd hos språkverkstäderna. 

 

4. 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 
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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 
stud-erande 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 och utveckla utbildningens kvalitet. 

Examinationen av kandidatprojekten kan ha lite olika upplägg, men generellt ingår 
projektarbete och redovisningar av arbetet. Beroende på hur programmet i övrigt är upplagt 
kan exempelvis opposition på annan students arbete eller etisk reflektion ingå som 
provmoment. 
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Bilaga 5 LÄRARNAS KOMPETENSUTVECKLING 

För att säkerställa att den som anställs vid Linköpings universitet och förmodas få ett under-
visningsuppdrag från den tekniska fakulteten har rätt kompetens, finns en anställningsordning 
och tydliga befordranskriterier som hanteras av fakultetens anställningsnämnd, se mer på 
https://www.lith.liu.se/presentation/namnder/anstallningsnamnden?l=sv. Vid docentansökan 
ska man exempelvis visa ett intyg över högskolepedagogisk utbildning, beskriva sin egen 
peda-gogiska verksamhet och bifoga en pedagogisk reflektion. 
Arbetet med lärarkollegiets ämnesmässiga kompetensutveckling sker till största delen via 
forsk-ningen, medan den pedagogiska kompetensutvecklingen främst sker genom  
• kommunikation inom lärarkollegiet 
• via kurser och seminarier i Didacticums regi  
• via särskilda satsningar från universitet, som exempelvis e-lärandesatsningen 
• via årligen återkommande pedagogikdagar 

Tekniska fakulteten gör även egna satsningar för att stimulera pedagogisk utveckling.   
• Medel finns att söka för pedagogiska utvecklingsprojekt, sk PUG-medel (PUG, se 

http://www.lith.liu.se/pug/pug) 
• Medel finns att söka för enskild lärare för att delta och presentera något på pedagogiska 

konferenser (se https://www.lith.liu.se/internwebb/konferenser).  
• 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 högskoleingenjörs-
utbildningar. 

• Årligen arrangeras LiTHs utbildningsdag där för fakulteten aktuella frågor diskuteras 
samt PUG-dagar, sedan hösten 2018, där de som fått PUG-medel redovisar slutsatserna 
från sina projekt. 

Lärare kan även ansöka om resestipendium från fakulteten för att exempelvis undersöka 
möjlig-heter 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 
nomineringsförfarande fram en skicklig kandidat som genom pedagogiskt utvecklingsarbete 
gjort väsentliga bidrag för att höja kurskvaliteten eller utbildningens kvalitet, alternativt gjort 
viktiga bidrag för likabehand-ling av studenter, i lärargärningen framgångsrikt praktiserat 
ovanstående samt är en inspiration för andra lärare. 
Även studentkåren LinTek har ett pris, ”Gyllene Moroten” som delas ut till en lärare som ska 
ha ett ”enastående engagemang i utbildningsverksamheten och visat sig vara en god 
pedagog”. En god pedagog definieras av studenterna som någon som ”bedriver en 
medryckande, rättvis, köns-medveten och relevant undervisning”. I flera fall har även 
sektionerna egna priser som de delar ut till lärare inom sitt område. 
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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 Kursutvärderingar 
Studenterna erbjuds utvärdera alla kurser via det elektroniska kursutvärderingssystemet 
(Evaliuate). I systemet finns ett antal universitetsgemensamma frågor samt möjlighet att 
lägga till egna frågor. Studenterna har även möjlighet att lämna fritextsvar. 
Studierektorerna på institutionerna har tillgång till alla fritextsvar. Enskild examinator 
har inte direkt tillgång till dessa, men kan få det via studierektor. Systemet genererar 
direkt en enkel rapport som direkt efter att kursutvärderingsperioden är slut distribueras 
till examinator och studentgruppen. 
Utöver det elektroniska kursutvärderingssystemet 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 läsperiodens kurser till s k 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 genomförd. Informationen i dessa utvärderingar är 
mer välavvägd än de enskilda synpunkter som framförs via det elektroniska 
kursutvärderingssystemets fritextsvar och dessa utvärderingar är examinatorns främsta 
källa till synpunkter från studenterna och därmed grunde till kvalitetsförbättringar. 
Sammanfattningsbetyget från det elektroniska kursutvärderingssystemet (Evaliuate) används 
som signalvärde. Efter varje läsperiod får programnämnden en lista på 
sammanfattningsbetyget 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 främst 
de utvärderingar som genomförs av LinTek, men i vissa fall även fritextsvaren. 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, inspirera, 
ställa tydliga krav, återkoppling på prestationer), examination, påverkansmöjligheter och 
utbildning-ens relevans för framtida yrkesliv ingår. Det finns även frågor kring exempelvis 
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universitetets stödtjänster, lika villkor, samt bilden av LiU. Utformningen reviderades lite 
inför studentunder-sökningen 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 grund-
utbildning) och ingår i fakultetens handlingsplan.   
 
1.3 Reflektionsdokumenten 
Reflektionsdokumentet är ett avslutande moment i examensarbetet och ska ge den studerande 
tillfälle att reflektera över det genomförda examensarbetet och över utbildningen som helhet. 
Dokumentet är också ett viktigt verktyg för programnämnden i arbetet med att säkra 
utbildning-ens kvalitet. Reflektionsdokumentet har följande syften: 
• Att den studerande ska reflektera över de erfarenheter och lärdomar som erhållits via 

det genomförda examensarbetet, med avseende på ämneskunskaper, färdigheter, 
förmågor, etc. 

• Att ge återkoppling till examinatorn, institutionen, programnämnden och Tekniska hög-
skolan om hur processen kring examensarbetet fungerat.  

• Att ge återkoppling till programnämnden om hur väl utbildningen leder till att program-
mets mål uppfylls och förbereder studenterna för arbetslivet. 

Till stöd för studenter, samt för att informationen ska komma fram i en enhetligare form, 
finns ett antal frågor som studenterna ska besvara, se https://www.lith.liu.se/examens-
arbete/reflektionsdokument/1.734750/Reflektionsdokumentcivilingenjr.pdf. Reflektionsdoku-
menten 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 programnämnderna 
direkt vid olika typer av möten, främst vid programplaneringsmötena. Då det gäller 
utbildnings-nära 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 
direktkontakter med programnämnds-ledningen 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: 
• Studenterna får en tydlig återkoppling i form av en rapport som sammanfattar 

grupp-ens synpunkter efter avslutad kursutvärdering i det nya elektroniska 
kursutvärd-eringssystemet Evaliuate. 

• I studentkåren LinTeks kursutvärderingsmall finns en rubrik där examinator ombeds 
lämna sina kommentarer på genomförd kursutvärdering. 

• Vid kursstart uppmanas examinatorerna att ge en återkoppling på vad studenterna vid 
förra kursomgången uttryckte i kursutvärderingar. I kursutvärderingsmallen finns en 
fråga om huruvida detta togs upp. 

• LinTeks kursutvärderingsarbete inkluderar även möten mellan examinator och student-
erna, där utvecklingsarbetet är i fokus. 
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• 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 justering-
arna som planeras. 

• Programnämnderna samarbetar nära med sektionerna. För varje klass utses klassrepres-
entanter som bistår SnOrdfarna med att samla in synpunkter från studenterna och 
information till studentgruppen. SnOrdfarna ingår i programplaneringsgrupper samt i 
programnämnder och har möten med klassrepresentanterna. 
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Bilaga 7 TEKNISKA FAKULTETENS ARBETE MED 
JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIVET 

 
Tekniska fakultetens arbete med jämställdhetsintegrering och lika villkor har som mål att 
genom ökad medvetenhet skapa en stimulerande och inkluderande studie- och arbetsmiljö. 
Alla ska känna sig välkomna oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning och alla ska 
ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig 
utveckling. Det innebär att alla studenter ska ha möjligheter att få både djupa och breda 
kunskaper inom olika ämnen, men också utveckla förmågor och färdigheter som rör 
ingenjörsmässighet, samverkan, kommun-ikation, entreprenörskap och ledarskap. 
Utbildningarna på tekniska fakulteten ska även stärka studenternas medvetenhet och 
förhållningssätt när det gäller etiska frågor, hållbar utveckling samt genus- och 
jämställdhetsfrågor. Fakulteten strävar efter att utveckla en kultur där alla anställda och 
studenter känner delaktighet, ansvar och engagemang för kvaliteten i verksam-heten, vilket är 
en förutsättning för en positiv verksamhetsutveckling. Vart tredje år tar fakultets-styrelsen 
beslut om en handlingsplan för jämställdhetsintegrering och lika villkor (Dnr LiU-2017-
01558). 
Tekniska fakulteten har en genuslektor anställd sedan 2005, som driver fakultetens arbete 
med frågorna i samarbete med dekanat och programnämnderna. Den tekniska fakulteten vid 
Linköp-ings universitet har under 2017 tagit initiativ till ett nystartat nätverk mellan de 
tekniska hög-skolorna, som i dagsläget inbegriper tre lärosäten (LiTH, KTH och Chalmers), 
för att diskutera de särskilda utmaningar som utbildningar inom teknikområdet har och för att 
främja jämställdhets-integrering. 
 

1. Studentgruppens sammansättning 
Studentgruppens sammansättning redovisas redan i samband med ansökningsstillfället och 
följs sedan upp vid antagningstillfället och avvikelser från tidigare år noteras. Inför analys av 
genom-strömningsdata (avklarade högskolepoäng efter termin 6) redovisas såväl medelvärdet 
för alla studenter som data uppdelat på kön.  
Kontinuerligt pågår arbete för att försöka motverka könsbundna studieval. 

 

2. Anställning av lärare, utseende av examinatorer och högskolepedagogisk 
utbildning 

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.  
Utseende av examinatorer delegeras från programnämnderna till berörd institutionsstyrelse, 
men önskemål om att studenterna ska möta både kvinnliga och manliga examinatorer, 
uttrycks särskilt.  
För att utses till examinator finns krav på genomgången högskolepedagogisk utbildning som 
inkluderar frågor kring genus och jämställdhet. Lärandemålen i de högskolepedagogiska 
kurserna uttrycks: 
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- Reflektera över den högre utbildningens värdegrund såsom jämställdhet, 
likabehand-ling och hållbar utveckling i relation till det egna akademiska 
lärarskapet 

respektive 
- designa undervisning på ett inkluderande sätt 
- reflektera över den högre utbildningens värdegrund utifrån jämställdhet, 

likabehand-ling och hållbar utveckling i relation till design av lärmiljöer 
 

3. Innehåll, utformning och genomförande 
Alla program som erbjuds vid tekniska fakulteten baseras på kurser som innehåller många 
typer av läraktiviteter och examinationsformer, för att studenterna ska vara väl förberedda för 
att ta sig an breda arbetsuppgifter, men också för att tillgodose olika studenters lärstilar och 
säkerställa att studenter inte missgynnas baserat på kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, 
religion, funk-tionsnedsättning eller ålder. Enligt alla kursplaner ska kursen bedrivas på ett 
sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.  
Frekvent förekommer föreläsningar, räkneövningar, laborationer och olika former av 
projektmoment, och i vissa fall även basgruppsarbete. Examinationsmoment utöver skriftliga 
tentamina kan exempelvis vara skriftliga och muntliga redovisningar av olika slag, 
framtagande av en teknisk lösning, seminarier eller hemtentamen. Alla skriftliga tentamina 
vid Linköpings universitet är sedan 2009 anonym-iserade och rättande lärare får veta 
studentens identitet först efter att poängresultatet registrerats i Ladok, vilket reducerar risken 
för subjektiva bedömningar. Ett projekt kring upphandling och införande av ett system för 
digitala tentamina i större skala pågår just nu. Digital examination kan ytterligare bidra till 
objektiva bedömningar.  
Vissa kursmoment, såsom lektioner och laborationer, handleds av doktorander eller kurs-
assistenter (äldre studenter som timanställts). De som ansvarar för dessa moment ska ha 
genomgått den webb-baserade kursen ”Genusmedveten undervisning” (se 
http://www.lith.liu.se/genus). Kursen syftar till att ge doktoranderna och assistenterna en bra 
grund att stå på för att förstå och hantera situationer och händelser de kan stöta på i sin roll 
avseende genus och jämställdhetsfrågor för att minska risken för eventuell särbehandling. 
I vissa kurser bjuds gästföreläsare från yrkeslivet in. Att visa förebilder är en viktig fråga vid 
integrering av genus och jämställdhetsfrågor i undervisningssituationer. Programmen strävar 
efter att bjuda in såväl manliga som kvinnliga representanter från yrkeslivet för att ge 
motivation, inspiration och information om de karriärmöjligheter som finns samt visa 
potentiella arbets-givares intresse för rekrytering av både manliga och kvinnliga ingenjörer. 
Detta bidrar såväl till att ge en bild av arbetsmarknaden och nyttan av den kunskap som 
studenterna får under sin utbildning samt information om betydelsen av mångfald på 
arbetsmarknaden. 

 

4. Övriga aktiviteter 
I anslutning till alla program som ges av den tekniska fakulteten sker fler aktiviteter med 
anknyt-ning till jämställdhet såväl som till lika villkor generellt. Exempel på sådana 
aktiviteter är: 

• Inför mottagningen (nolle-P) utbildas klassföreståndarna i jämställdhet och lika 
villkor. De får bland annat se filmer med exempel utifrån olika 
diskrimineringsgrunder. Klassföreståndarna tar sedan upp jämställdhet och lika 
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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. 

• En föreläsning om studieteknik arrangeras årligen av studievägledningen för de 
nyantag-na studenterna i årskurs 1. 

• Tekniska fakulteten stöttar även aktiviteter som studentsektionerna bedriver, bland 
mycket annat deras tjejföreningar.  
 

I övrigt hjälper studievägledningen till med information om och kontakter med 
Studenthälsan, gruppen som arbetar med stöd till studenter med olika funktionsvariationer 
samt språkverk-städerna. 
Tekniska fakulteten bedriver även ett mer långsiktigt arbete för att öka intresset för utbildning 
inom naturvetenskap och teknik inom Nämnden för skolsamverkan. Huvuduppdraget för 
nämnden är att, i samverkan med skolan, stimulera intresse i samhället för naturvetenskap, 
teknik, matematik och datavetenskap. Särskild vikt ska fästas vid att motverka könsbundna 
studieval.  
Varje år anordnas Sommarveckan för högstadieelever med syfte att öka intresset för 
naturveten-skap och teknik samt de sk Quintekdagarna för tjejer i årskurs 3 på gymnasiets 
naturvetenskap-liga och tekniska program för att stimulera intresset ytterligare samt för att 
gymnasisterna ska få veta mer om hur det är att studera dessa ämnen på universitetet och 
vilka möjligheter det kan ge. 
Tekniska fakulteten har under 2017 initierat ett nätverk mellan flera tekniska högskolor för 
att diskutera och främja jämställdhetsintegrering. 
 
 

 

 


