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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Civilingenjörsprogrammet Design och produktutveckling (DPU) 
Närvarande vid dialogen 7/10-2021:  Johan Ölvander, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Mikael Axin, Anders Ekinge, August Helgesson 
(studeranderepresentant) 

 Fungerar 
bra 

Behöver 
delvis 

utvecklas 

Behöver mer 
omfattande 

översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  
x 
 

 

  Måluppfyllelsen är säkrad för kandidat-, master- och civilingenjörsexamen. Vid analys av 
kursmatriserna framkom dock att vissa behöver uppdateras, särskilt med fokus på CDIO-
rubrik 1.4 och 1.5, vilket är angeläget för att få en bättre helhetsbild av programmet. 
DPU-programmet är uppbyggt med en tydlig progression inom såväl ämneskunskaper 
som generiska färdigheter. 

Utformning och 
genomförande 

 
x 
 
 

  DPU-programmets utformning kräver att studenterna tar en aktiv del i lärandet och detta 
återspeglas även i examinationen. De flesta kurser innehåller laborationer eller projekt 
och för detta finns adekvata lärmiljöer. Överlag är poängproduktionen per termin hög 
och en fördjupad analys visar att tiden till examen, för de som verkligen avser att ta ut 
examen, är rimlig. Förslaget att försöka få fler projekt under programmet att arbeta med 
de senare faserna i produktutvecklingsprocessen välkomnas. 

Forskningsanknytning  
x 
 
 

  En omfattande forskningsöverbyggnad finns inom alla DPU-programmets 
profilområden, vilket kommer studenterna tillgodo på flera sätt. Studenterna tränar 
vetenskaplig metodik och vetenskapligt förhållningssätt främst inom projektkurser och i 
det avslutande examensarbetet. Under kvalitetssäkringsprocessen har ett förslag om att 
utveckla programmet så att studenterna får bättre förkunskaper inom digitala interaktiva 
produkter och tjänster inför kandidatarbetet kommit upp och det välkomnas. 

Lärarkompetens  
x 
 

 

  Lärarkapaciteten är generellt god och kompetensen bland DPU-lärarna är hög, såväl när 
det gäller ämneskompetens som professionskompetens. Flertalet forskande lärare har 
genom sin forskargärning direktkontakt med extern part, vilket även ger studenterna 
möjlighet att få ta del av relevanta, dagsaktuella, industrinära projektuppgifter. 
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Arbetslivsperspektiv  
x 
 
 
 
 

  Under studietiden möter studenterna verklighetsbaserade uppgifter i kurser och projekt. 
De får möjlighet att arbeta med moderna metoder, i verkstäder och i digitala miljöer, för 
träning av yrkesmässiga färdigheter. En alumniundersökning genomförd 2020 visar att 
DPU-alumner får jobb inom relevanta områden och generellt är nöjda med sin 
utbildning. Utbildningens utformning säkerställer att alla studenter interagerar, såväl 
indirekt som direkt, med omgivande samhälle vid flera tillfällen under sin studietid och 
erfarenheten hos studenterna byggs upp och utvecklas över tid. 

Studentperspektiv  
 
 
 
 

 
x 

 Studenternas synpunkter framkommer via flera olika kanaler och synpunkterna tas 
omhand i kurs- och programutvecklingen, men svarsfrekvensen i Evaliuate är låg och 
fortsatt arbete krävs på program- och examinatorsnivå för att höja svarsfrekvensen. Det 
finns även mycket information i reflektionsdokumenten, som borde tas om hand på ett 
mer systematiskt vis.  Generellt sett tycks studenterna nöjda med såväl kurserna som 
utbildningen i sin helhet och dess förberedelse för yrkeslivet.   

Jämställdhetsperspektiv  
x 
 
 
 

 
 

 Studentgruppens sammansättning har de senaste fem åren varit könsbalanserad, d v s 
legat inom 40/60-intervallet. Examinatorsgruppen består till övervägande del av män, 
vilket innebär att det är bra att fundera på kvinnliga förebilder. Ett 
jämställdhetsperspektiv finns integrerat i såväl utformning som genomförande och 
innehåll. När det gäller innehållsfrågan så finns anledning att lyfta 
jämställdhetsperspektivet i flera kurser, framförallt när ett användarperspektiv är 
centralt och detta bör synliggöras. I dagsläget finns ingen översyn av vad som behandlas i 
vilken kurs, så en kartläggning borde genomföras. Inom DPU finns även en valbar kurs, 
där studenterna kan fördjupa sig i ämnet. När det gäller poängproduktionen uppdelad på 
kvinnor och män finns ingen anmärkningsvärd skillnad. 

Hållbarhetsperspektiv  
x 
 
 
 

  Ett hållbarhetsperspektiv finns inkluderat i DPU-programmet. Hållbarhetsaspekter tas 
upp relativt frekvent, både under kandidatdelen och i masterprofilerna. Huvudfokus är 
social hållbarhet, och det finns således en förbättringspotential när det gäller miljömässig 
och ekonomisk hållbarhet. Att jobba vidare med detta inom kurser som Miljöteknik och 
Industriell ekonomi är ytterst relevant. 
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Kommentar till måluppfyllelse: Examensmålen för såväl kandidat-, master- och civilingenjörsexamen uppfylls. För att ge en mer komplett bild av 
programmet behöver kursmatriserna ses över med särskilt fokus på 1.4 och 1.5. 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Den genomsnittliga poängproduktionen per termin ser bra ut. Indikationer finns på att 
tiden till examen är lite lång, men en fördjupad analys visar att om man exkluderar de som förmodligen bytt till annat program och tittar på tiden det 
tar för den som verkligen tar examen att slutföra sina studier så ser man att det ofta sker inom en rimlig tidsrymd. Meritvärdet för sist antagen student 
är bra. Resultatet på det diagnostiska provet har sjunkit något relativt andra civilingenjörsstudenter på LiU och förslaget att följa upp DPU-
studenternas resultat i matematikkurserna välkomnas. 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att DPU-programmet är ett välfungerande program. För 
att ännu bättre kunna ge en helhetsbild av måluppfyllelsen bör vissa kursmatriser uppdateras med särskilt fokus på 1.4 och 1.5. Utformning och 
genomförande fungerar väl, liksom forskningsanknytning, lärarkompetens och -kapacitet samt arbetslivsperspektivet. När det gäller 
studentperspektivet är det önskvärt att programmets lärarkollegium arbetar för att höja svarsfrekvensen i Evaliuate genom att signalera vikten av att 
besvara enkäten och tydligt återkoppla de förändringar som genomförs baserat på studentsynpunkter samt att en systematik för att ta del av innehållet 
i reflektionsdokumenten upprättas.  I övrigt fungerar studentperspektivet väl. Ett jämställdhetsperspektiv finns integrerat i utformning, genomförande 
och innehåll, men en kartläggning och ett synliggörande vore bra. Hållbarhetaspekter, med fokus på social hållbarhet, finns också integrerade i 
programmet, men med fördel kan inslagen av miljömässig och ekonomisk hållbarhet förstärkas. 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
Dekan  
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HANDLINGSPLAN för DPU – utifrån Kvalitetsrapporten 2021      
2021-12-07 

 
Vad ska åtgärdas/utvecklas?  Hur ska det genomföras? När ska det vara 

klart?  
Vem ansvarar för att åtgärden/-
utvecklingen genomförs?  

Status 

Studentperspektiv 
Studenternas synpunkter framkommer via flera olika 
kanaler och synpunkterna tas omhand i kurs- och 
programutvecklingen, men svarsfrekvensen i Evaliuate är 
låg och fortsatt arbete krävs på program- och 
examinatorsnivå för att höja svarsfrekvensen. 
 
Det finns även mycket information i reflektions-
dokumenten, som borde tas om hand på ett mer 
systematiskt vis.  Generellt sett tycks studenterna nöjda 
med såväl kurserna som utbildningen i sin helhet och dess 
förberedelse för yrkeslivet. 

1. Lyfta goda exempel på hur examinatorer fått upp 
svarsfrekvensen. 

2. Undersöka om svarsfrekvensen varierar stort mellan 
avdelningar och eventuellt peka på möjligheter till att lära 
av varandra. 

3. Tillsammans med LinTek verka för att sektionernas 
representanter säkerställer att studenterna förstår att det 
finns två parallella utvärderings-system och vikten av god 
svarsfrekvens. 
 

4. Säkerställ att det finns en implementerad process för 
skapande och arkivering av reflektionsdokument. 

5. Ta fram och implementera process för nämndens 
genomgång av dokument och besluta om eventuella 
åtgärder. 

6. Följ upp att processerna fungerar tillfredsställande. 

Dec - 2022 
 
 
April - 2023 
 
 
Maj - 2022 
 
 
 
Mars-2022 
 
 
Nov-2022 
 
Dec-2023 

Nämndordförande 
 
 
Utbildningsledare 
 
 
Utbildningsledare 
 
 
 
Fakultetsövergripande arbete 
 
 
Nämndordförande 
 
Utbildningsledare 
 
 

 

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


