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Civilingenjörsprogrammet i Design och produktutveckling 

Basdata 

Program:   Civilingenjörsprogrammet i Design och produktutveckling (DPU), 300hp 

Examen:  Civilingenjör och teknologie kandidat i Produktutveckling samt teknologie master i 
Produktutveckling, Maskinteknik respektive Industriell ekonomi 

Antal nybörjarplatser per år: 90 

Programmets innehåll och syfte 

Aktuell utbildningsplan samt programplan inklusive kursplaner för civilingenjörsprogrammet i 
Design och produktutveckling finns på studieinformationssidorna på webben och kan sökas fram 
via https://liu.se/studieinfo. Alla dokument uppdateras och fastställs årligen. 
Civilingenjörsprogrammet i Design och produktutveckling kallas hädanefter för DPU-
programmet. 

Det övergripande målet för programmet är att kunna omsätta tekniska landvinningar till 
framgångsrika, attraktiva och användbara produkter, tjänster och system. DPU:aren besitter goda 
kunskaper om hur produkter, tjänster och system skall utformas för att möjliggöra långsiktig 
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. En civilingenjör från DPU har: 

• en stark identitet som teknisk designer och produktutvecklare 

• förmåga att sätta sig in i nya teknik- och produktområden, även utanför design och 
produktutvecklingsfältet 

• en solid matematisk och teknikvetenskaplig grund, kombinerad med designvetenskaplig 
bredd och djup 

• ett multidisciplinärt förhållningssätt där syntes av och samverkan mellan kunskap och 
kompetens från olika områden är centralt för framgångsrik produktframtagning 

• erfarenhet av integrerad utveckling och förverkligande av produkter, tjänster och system 

• god syntesförmåga och goda kunskaper i operativ teknisk design och designerns bidrag i 
produktframtagningsprocessen 

• ett självständigt och kritiskt förhållningssätt 

DPU startade höstterminen 2007 och omfattar totalt 300hp. Programmet är upplagt med en 
kandidatnivå om 6 fasta terminer med enbart obligatoriska kurser. Den sista terminen på 
kandidatdelen genomförs ett kandidatarbete om 18hp. 

Bland de obligatoriska kurserna ingår kurser i matematik (linjär algebra, en- och 
flervariabelanalys, sannolikhetslära mm.) produktutveckling (introduktionskurs, formgivning, 
användardriven produktutveckling, datorn som designverktyg, material för design mm.), fysik 
(mekanik och termodynamik), maskinteknik (hållfasthetslära, produktionsteknik och 
maskinelement), management (ekonomi, marknadsföring och projektledning), programmering, 
konstruktionsmetodik, miljöteknik, ergonomi, samt reglerteknik. 

https://liu.se/studieinfo
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I Tabell 1 redovisas vid vilka institutioner de obligatoriska kurserna inom programmet ges. 

MAI IDA IFM IEI ISY IMT ITN Övrigt 

19% 10% 0% 68% 3% 0% 0% 0% 

Tabell 1: Andel av de obligatoriska kurserna som ges vid respektive institution. 

Kandidatdelen följs av en masterdel med 3 terminer kurser samt ett avslutande examensarbete om 
30hp den sista terminen. I nuläget (2021) har programmet 3 olika masterprofiler som studenterna 
kan välja mellan. Inom dessa profiler finns en varierande grad av valbarhet av kurser beroende på 
profil. 

Masterprofilerna (inriktningarna) på programmet är: 

- Produktutveckling – Teknisk design: Här ligger fokus på metoder och verktyg för att 
utveckla produkter och tjänster anpassade för användarens behov och kraven på ett 
hållbart samhälle.  Kurserna varvar tekniskt innehåll med användarcentrerade metoder 
och arbetssätt. Undervisningen sker till stor del i studio- och projektform och drivs av 
aktuella samhällsutmaningar. 

- Produktutveckling – Konstruktion och produktion: Förmedlar de tekniska aspekterna av 
konstruktion och produktion av framtidens hållbara produkter och system. Som 
produktutvecklare arbetar du kreativt med att skapa och analysera framtidens produkter. 
Du får en bred bas inom konstruktionsteknik och har möjlighet att fördjupa dig inom 
exempelvis hur AI kan användas inom produktutveckling. 

- Produktutveckling – Management: Profilen ger en stabil grund inom management med 
möjlighet till fördjupning inom områden som strategisk företagsledning, projektledning 
och entreprenörskap. Du får kunskaper och färdigheter för att arbeta med styrning och 
ledning inom företag som utvecklar hållbara tjänster och produkter. 

Om kvalitetsrapporten 

Kvalitetsrapporten består av två delar, där den första delen är programspecifik och därmed utgör 
den del som bedömningen baseras på. Bilagorna är generellt skrivna för alla civilingenjörsprogram 
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 sammanställd av Mikael Axin, diskuterad i den programplaneringsgrupp (PPG) som 
hanterar DPU-programmet samt fastställd av programnämnden för maskinteknik och design vid 
nämndmötet den 15 september 2021. Lärarkollegiet som är involverat i programmet har god 
representation i PPG där 7 lärare är ledamöter. Innehållet i rapporten har presenterats för och 
diskuterats med PPG vid 2 möten. I övrigt har enskilda lärare med insyn i specifika kurser 
kontaktats i samband med utvalda delar i rapporten. Studenterna finns representerade i såväl 
programplaneringsgruppen som i programnämnden, medan yrkeslivsrepresentanter deltagit i 
diskussion och beslut i programnämnden.  

De nyckeltal som tekniska fakulteten avser att presentera och analysen av dessa presenteras på 
lämpligt ställe i rapporten alternativt under rubrik 9: Analys av nyckeltal, 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 DPU-programmet genomförs enligt 
samma process för alla ingenjörsprogram (såväl civilingenjör som högskoleingenjör), 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 
examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination 

• en beskrivning av hur utbildningen arbetar med progression  

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

I enlighet med CDIO Standard 1 (Utbildningens syfte) och 2 (Lärandemål för ingenjörsfärdigheter 
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 och tillsammans med en 
översättning som visar hur CDIO-målen kopplar till examensmålen för respektive utbildning, så 
kan måluppfyllelsen visas. För mer information om CDIO-ramverket hänvisas till BILAGA 1 och 
2. 

Nedan exemplifieras och kommenteras ovanstående för DPU-programmet. 

1.1 Kursmatris för en obligatorisk kurs inom DPU-programmet 
Som exempel på hur en kursmatris från DPU-programmet ser ut visas i Tabell 2 nedan 
kursmatrisen för kursen TMKM11 Material för design. Kursen ges i termin 5 och är som alla andra 
kurser de 6 första terminerna obligatorisk på programmet. 

Kursmatrisen visar till exempel att kunskaper i matematik används (A) (representerade i mål 1.1) 
och examineras genom examinationsmomentet TEN1, vilket är den skriftliga tentamen efter 
kursens slut. I kursen både introduceras (I), undervisas (U) och används kunskaper i 
teknikvetenskapliga ämnen (mål 1.2). Dessa examineras genom TEN1 samt LAB1, vilket är 
laborationer som genomförs inom ramen för kursen. Vidare ser man att kursen både introducerar, 
undervisar och använder mål inom grupp 2, yrkesfärdigheter. Dessa examineras genom 
laborationerna samt PRA1, ett projektarbete som genomförs i grupp. I och med att kursen 
innehåller ett projektarbete som genomförs i grupp blir det naturligt att mål 3.1 och 3.2 berörs. I 
det här fallet sker ingen specifik undervisning om att arbeta i grupp, utan kursen använder istället 
färdigheter som studenterna har tillgodogjort sig tidigare i programmet. Slutligen ser man att 
flertalet mål inom målgrupp 4 introduceras, undervisas, används och examineras i kursen, framför 
allt inom ramen för projektarbetet.  
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Tabell 2: Kursmatris för kursen TMKM11 Material för design, som visar hur just denna kurs 
specifikt kopplar till de övergripande CDIO-målen för programmet. 

1.2 Programmatris för DPU-programmet 
För att visa helheten i programmet vad avser måluppfyllelse så visas nedan i Tabell 3 
programmatrisen för åk 1–3. I den finns samtliga de kurser studenterna läser under de tre första 
åren. Alla kurser är obligatoriska. 

TMKM11  Material för design, 12 hp
Introducera Undervisa Använda Examinera

1  ÄMNESKUNSKAPER
   1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen (kurser på 
          G1X-nivå)

X TEN1

   1.2 Kunskaper i grundläggande teknikvetenskapliga ämnen (kurser på G1X-nivå) X X X LAB1, TEN1
   1.3 Fördjupade kunskaper, metoder och verktyg inom något/några teknik- och
          naturvetenskapliga ämnen (kurser på G2X-nivå)

X X PRA1

   1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper, metoder och verktyg inom något/några teknik- 
          och naturvetenskapliga ämnen (kurser på A1X-nivå)
   1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
2  INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
   2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning X X X PRA1
   2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning X X LAB1, PRA1
   2.3 Systemtänkande X
   2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande X X X PRA1
   2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande X X PRA1
3  FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA 
   3.1  Arbete i grupp X LAB1, PRA1
   3.2 Kommunikation X LAB1, PRA1
   3.3 Kommunikation på främmande språk X
4  PLANERING, UTVECKLING, REALISERING AV PRODUKTER MED
    HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
   4.1 . Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling X X PRA1
   4.2 Företags- och affärsmässiga villkor X X X PRA1, TEN1
   4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system X X PRA1
   4.4 Att konstruera produkter och system X
   4.5 Att realisera produkter och system
   4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
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Tabell 3: Programmatris som visar hur respektive kurs under de tre första åren är kopplade till 
de olika CDIO-målen för hela programmet. 
Programmatrisen för åk 1–3 visar att i princip inga kurser undervisar eller använder kunskap som 
berör mål 1.4 och 1.5. Detta är helt naturligt då bägge dessa mål berör kunskaper på avancerad 
nivå.  

Mål inom kategori 4 berör ”PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA 
PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH 
KRAV”. Matrisen visar att dessa mål inte berörs i speciellt stor utsträckning under de två första 
terminerna. Undantagen är en introduktion (I) i TDDE04 Introduktion till programmering och 
datalogiskt tänkande samt även undervisning (U) och användning (A) i TMKT58 Formgivning och 
formseende samt TDDE33 Användardriven produktutveckling. Från och med termin 3 undervisas 
(U) och används (A) kunskaperna inom målkategori 4 i flera kurser per termin. I kandidatarbetet 
i termin 6 knyts säcken ihop och studenterna genomför ett större projektarbete där kunskap från 
de tidigare terminerna används och alla underrubriker i målkategori 4 berörs på olika sätt.  

Diagram 1 nedan visar hur många kurser som berör samtliga olika mål. 

Termin Kurskod 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
1 TATA67 Linjär algebra med geometri UA UA UA UA A
1 TDDE04 Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande A IU I IU IU I IU I
1 TMKA06 Introduktion till design och produktutveckling IU I IU IU IU IU IU IU IU IU I IU IU I
1 TATB01 Matematisk grundkurs IUA IUA UA UA IUA

2 TMKT58 Formgivning och formseende A IUA A IUA IUA A IUA IUA
2 TMME07 Mekanik - statik UA U A A
2 TDDE33 Användardriven produktutveckling UA IU UA UA UA IUA A U A I UA
2 TATA41 Envariabelanalys 1 IUA UA A UA A
2 TATA42 Envariabelanalys 2 IUA UA A UA A

3 TMME13 Mekanik - dynamik UA I U I A
3 TMKA05 Konstruktionsmetodik U U I U U U I U A A A A U U U I
3 TATA69 Flervariabelanalys IUA UA A UA A
3 TKMJ24 Miljöteknik UA U U U U U U U U U I I U
3 TMMV04 Termodynamik U U I U U U I I I

4 TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs A A I UA I UA UA I UA UA UA UA
4 TMKT97 Produktergonomi A A U U U U U A A U U I U U
4 TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs IUA IUA IU U U A A
4 TMKT59 Datorn som designverktyg A A IUA A A A IUA IUA A IUA UA UA
4 TMHL07 Hållfasthetslära, grundkurs UA UA UA A

5 TEIM11 Industriell marknadsföring A IU UA I UA UA IU A UA A UA UA
5 TMKM11 Material för design A IUA IU IUA IU I IUA IU A A A UA IUA IU I
5 TMPT06 Produktionsteknik för design och produktutveckling U UA UA UA UA UA
5 TMKT39 Maskinelement A A IUA UA UA I I A I

6 TSRT21 Dynamiska system och reglering A IU IU UA IU A A IA I IU IU IU
6 TMKT82 Kandidatarbete produktutveckling A A UA IU UA UA UA U U UA UA UA IUA IU UA UA U I
6 TEIO47 Industriell projektledning UA IUA UA UA A UA UA UA UA A A IUA IUA A UA A
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Diagram 1: Antalet kurser under åk 1–3 som berör de olika CDIO-målen, 1.1 till 4.6. 

Diagrammet visar att flest mål som berörs gäller ämneskunskaper (kategori 1), individuella 
färdigheter (kategori 2) samt grupparbete och kommunikation (kategori 3). Färre kurser berör 
kategori 4, Planering, utveckling och drift av system och produkter. Samtliga för kandidatnivån 
relevanta mål täcks dock in. Att väldigt få kurser berör mål 1.4 och 1.5, väsentligt fördjupade 
kunskaper, är naturligt då detta normalt görs i kurser på avancerad nivå. 

Programmet har tre olika masterprofiler, som följs under år 4 och 5. Under termin 7–9 läses 
kurser, främst på avancerad nivå, och sista terminen utgörs av examensarbetet. Som exempel visas 
den profil som i historiskt attraherar flest studenter; Produktutveckling – Teknisk design. Profilen 
är ämnesmässigt den mest centrala i relation till DPU:s första 3 år, se Tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4: Programmatris för Produktutveckling – Teknisk Design, den i nuläget till antalet 
studenter största masterprofilen (inriktningen). Matrisen visar hur kurserna i denna är 
kopplade till CDIO-programmålen. 

Programmatrisen för profilen visar tydligt hur, på den avancerade nivån, betydligt fler kurser 
(jämfört med åk 1–3) berör kategori 4-målen. Likaså förekommer nu kurser som ger en väsentlig 
teknikvetenskaplig fördjupning (mål 1.4) och i den obligatoriska avancerade projektkursen i 

Termin Kurskod 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

7 TDDD90 Interaktiva produkter o A U U U U U I A U A I IU U U
7 TMKA01 Designstudio I o A A IU I U IUA UA IUA IU UA UA IUA IUA UA UA
7 TEIO19 Industriell organisation v U U UA UA UA UA UA UA U U UA U
7 TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling v I A UA UA UA A A A A UA U U
7 TMPS31 Hållbar produktion v A A A IUA IUA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA

8 TDDE03 Designstudio II o A U U A A U A
8 TKMJ52 Tillämpad produktutvecklingsmetodik o A A A U IU UA UA UA UA UA A UA I U U UA UA
8 TKMJ29 Resurseffektiva produkter v I A UA UA UA A A A A UA U U

9 TMPP03 Projektkurs avancerad - Teknisk design o A UA UA UA UA A A UA UA A A A UA UA UA UA UA UA
9 TKMJ46 Avancerad miljödriven produktutveckling v A IUA IU UA I IUA IUA IUA IUA IUA A A IUA IUA IUA IUA U
9 TMKT96 Produktvisualisering v A A UA UA I UA UA UA UA IUA A IUA UA UA IUA IUA UA
9 TDDD61 Design - strategi och management v A UA U UA UA UA UA UA A U A UA A A
9 TMKT71 Affektiv produktutveckling v A A IUA UA I UA A A A UA A A
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termin 9 ska denna fördjupning användas. När det gäller mål 1.1 (grundläggande matematik och 
naturvetenskap) samt mål 1.2 (grundläggande ingenjörskunskaper) förekommer helt naturligt 
nästan enbart användning (A) då grunderna är lagda på kandidatnivå. Diagram 2 nedan ger en 
överblick hur kurserna inom profilen berör CDIO-målen. 

 

Diagram 2: Hur kurserna i masterprofilen Produktutveckling – Teknisk design berör de olika 
CDIO-målen. 

I diagrammet kan ses att många av kurserna ger väsentligt fördjupade ämneskunskaper (mål 1.4) 
samt insikt i aktuell forskning (mål 1.5). Liksom på kandidatnivån berörs mål inom kategori 3 
(arbeta i grupp och kommunicera) flitigt i masterprofilen. Betydligt större andel av kurserna, 
jämfört med kurserna på kandidatnivå, berör kategori 4 (planering, utveckling, realisering och 
drift av system). 

1.3 Exempel på progression 
I programmet finns en tydlig progression inom de olika kunskaper, färdigheter och förmågor som 
studenterna ska erhålla. 

Under de första åren är utbildningen inriktad mycket på att ge en kunskapsmässig bas inom 
matematik, fysik samt teknikvetenskap (målkategori 1). Denna bas används sedan alltmer i 
tillämpade kurser och en rejäl fördjupning av teknikvetenskapliga kunskaper sker sedan i den 
masterprofil man väljer. Ett konkret exempel är teknikområdet design och produktutveckling. 
Programmet startar med en introducerande kurs om 12hp i termin 1. Under de första tre åren sker 
sedan en progression inom området, och varje termin läses minst 12hp kurser inom området. 
Under termin 2 läses Formgivning och formseende samt Användardriven produktutveckling. I 
termin 3 läser studenterna Konstruktionsmetodik och Miljöteknik, och i termin 4 fortsätter 
progressionen med Datorn som designverktyg och Produktergonomi. Termin 5 fokuserar på 
Material för design och Produktionsteknik för design och produktutveckling. År tre avslutas sedan 
med kursen Kandidatarbete produktutveckling, där kunskaper från alla tidigare kurser används 
för att lösa ett industriellt produktutvecklingsprojekt. Detta kurspaket omfattar 84hp och utgör 
basen inom teknikområdet design och produktutveckling. 
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Även de individuella och yrkesmässiga färdigheterna (målkategori 2) genomgår en progression 
inom utbildningen. I början tränas mycket analytiskt tänkande och problemlösning, till exempel 
genom matematiska uppgifter och laborationer/uppgifter i de grundläggande teknikvetenskapliga 
kurserna. Detta problemlösande kan både ha en analyserande och en syntetiserande prägel. I det 
senare fallet får studenten träna på att lösa mer generella och öppna problem, till exempel i 
kurserna Konstruktionsmetodik (termin 3) och Material för design (termin 5). I kandidatprojekten 
testas och vidareutvecklas sedan denna förmåga genom ett självständigt arbete, i grupp och parvis. 
I masterprofilerna ges slutligen ytterligare en progression genom alltmer avancerade och öppna 
problemställningar innan examensarbetet. I den obligatoriska avancerade projektkursen inom 
respektive profil får studenten ta sig an ett industri- eller forskningsrelaterat projekt och utveckla 
sin problemlösningsförmåga kopplat till ett problem inom den valda masterprofilen. 

När det gäller förmågan att arbeta i grupp och att kommunicera (målkategori 3) så är det något 
som tränas succesivt genom de många grupparbeten som genomförs i olika kurser. Detta sker först 
i mindre gruppuppgifter för att sedan i kandidatkursen handla om projektgrupper om flera 
studenter som arbetar fokuserat kring samma projekt under en termin. Under flertalet kurser ges 
stöd i såväl muntlig som skriftlig kommunikation, framför allt på svenska. 

Progressionen inom de olika kategorierna är en förutsättning för att studenterna, på ett 
självständigt vis, ska kunna ta sig an avancerade projekt under sista året. I den avancerade 
projektkursen, som ges inom programmets alla masterprofiler, förväntas studenterna kunna ta sig 
an ett komplicerat och kunskapsmässigt avancerat problem, organisera arbetet med 
kunskapsinhämtning och analys, kommunicera del- och slutresultat och även kunna reflektera 
kring dessa utifrån olika perspektiv. Denna kurs bygger således på en progression på avancerad 
nivå inom samtliga målkategorier. 

1.4 Måluppfyllelse kandidatexamen 
För att säkerställa att programmet uppfyller målen enligt examensförordningen för 
kandidatexamen kan man jämföra dessa mål med CDIO-målen ur LiTH-syllabus (som 
programmet är utformat efter). I Tabell 5 nedan visas en sådan jämförelse (se även bilaga 1). 

 

Tabell 5: Kopplingen mellan examensmålen för kandidatexamen och målen ur LiTH-syllabus. 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Mål 1

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 
inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om 
til lämpliga 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 skriftl igt redogöra för och diskutera 
information, problem och lösningar i  dialog med olika grupper 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 ti l l  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

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

Mål 2-8 
förutsätter 
uppfyllelse 
av mål 1
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Som tabellen visar finns en tydlig koppling mellan examensmålen och målen i LiTH-syllabus. 
Matrisen indikerar tydligt att samtliga examensmål från högskoleförordningen täcks in om målen 
från LiTH-syllabus täcks in. Alla CDIO-mål utom 1.2, 1.4 och 3.3 är kopplade till examensmålen. 
Mål 1.2 (grundläggande ingenjörskunskaper) täcks in genom både introduktion, undervisning och 
användning under de tre åren som ligger till grund för kandidatexamen. Mål 1.4 (avancerade 
ämneskunskaper) berörs mycket lite under de första tre åren på programmet, och målet 3.3 
(kommunikation på främmande språk) är också sparsamt förekommande under DPU-
programmets första tre år. 

Om en jämförelse med programmatrisen i Tabell 3 görs ses att samtliga de berörda CDIO-målen i 
Tabell 5 täcks in under de första tre åren och undervisas och används. Därmed examineras de 
också. Ett undantag är mål 1.5 men eftersom det berör kunskaper på avancerad nivå år det inte 
relevant för kandidatnivån. 

1.5 Måluppfyllelse masterexamen 
På motsvarande sätt som för kandidatexamen kan en jämförelse mellan examensmålen för 
masterexamen i högskoleförordningen och LiTH-syllabus göras. I Tabell 6 nedan visas 
motsvarande matris. Till skillnad mot matrisen i bilaga 1 jämförs denna mot CDIO-målen i kategori 
4 då kategori 5-målen huvudsakligen används för fristående masterprogram. 

 

Tabell 6: Kopplingen mellan examensmålen för masterexamen och målen ur LiTH-syllabus. 

Även här finns en tydlig koppling mellan examensmålen och målen i LiTH-syllabus. Samtliga 
CDIO-mål utom 1.2 och 3.1 har koppling till examensmålen. CDIO-mål 1.2 (grundläggande 
ingenjörskunskaper) tillämpas i nästan alla de obligatoriska kurserna på den profil som illustreras 
i Diagram 2. CDIO-mål 3.1 (grupparbete) förekommer i flertalet av kurserna i samma profil, 
mestadels används men även undervisas i någon mån. 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Mål 1

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet 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 huvudområdet 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 x

Mål 4

visa  förmåga att kri ti skt, s jä lvs tändigt och kreativt identi fiera  och 
formulera  frågestä l lningar, att planera  och med adekvata  metoder 
genomföra  kva l i fi cerade uppgi fter inom givna tidsramar och 
därigenom bidra  ti l l  kunskapsutveckl ingen samt att utvärdera  detta  
arbete

x x x x x x x x

Mål 5

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

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 x

Mål 7

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn ti l l  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

Mål 3-9 
förutsätter 
uppfyllelse 
av mål 1-2
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I programmatrisen för masterprofilen i Produktutveckling – Teknisk design i Tabell 4 kan ses att 
samtliga relevanta CDIO-mål täcks in. Därmed säkerställs att högskoleförordningens mål för 
masterexamen uppfylls. Motsvarande gäller även för övriga två profiler som också kontrolleras 
med motsvarande programmatriser. 

1.6 Måluppfyllelse civilingenjörsexamen 
För att slutligen säkerställa att även examensmålen för civilingenjörsexamen uppnås visas i Tabell 
7 nedan mappningen mot CDIO-målen i LiTH-syllabus. I detta fall har samtliga CDIO-mål 
koppling till de tolv examensmålen. Eftersom Civilingenjörsexamen omfattar 300hp måste både 
programmatrisen för åk 1–3 samt masterprofilerna tas i beaktning tillsammans.  

 

Tabell 7: Kopplingen mellan examensmålen för civilingenjörsexamen enligt 
högskoleförordningen och målen ur LiTH-syllabus. 

Man kan då se att samtliga CDIO-mål täcks in och därmed täcks alla examenskraven för 
civilingenjörsexamen också in. Det bör noteras att examensarbetet på avancerad nivå inte är med 
i programmatriserna. I examensarbetet testas många olika kunskaper och färdigheter kopplade till 
de olika målen och många A:n för användning av dessa hade markerats i programmatrisen. Ett 
tydligt exempel är mål 1.5, insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Detta mål är som 

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 ti l l  
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 ti l l  människors förutsättningar och behov och 
samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling

x x x x x x

Mål 8 visa förmåga ti l l  lagarbete och samverkan i  grupper med olika 
sammansättning x x

Mål 9

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

x x

Mål 10
visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn ti l l  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 12 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
fortlöpande utveckla sin kompetens x x

Mål 3-12 
förutsätter 
uppfyllelse 
av mål 1-2
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tydligast kopplat till utbildningen genom examensarbetet, som även om det ofta genomförs på 
uppdrag av en extern organisation, förväntas relatera arbetets innehåll till aktuell forskningsfront. 
Studenterna förväntas också använda sig av metoder, som är vedertagna inom de olika 
forskningsområdena som är knutna till utbildningsmiljön. 

1.7 Lägesbedömning 
Lägesbedömning: 

- DPU-programmet täcker väl in de olika CDIO-kategorierna, vilka i sin tur relaterar till de 
nationella examenskraven för kandidat- master- och civilingenjörsexamen. 

- Progressionen vad gäller kunskapsinhämtning, färdighetsträning och förhållningssätt 
(enligt CDIO:s målgrupper) är tydliga på DPU-programmet. Det finns också tydliga 
beröringspunkter där integrering sker mellan olika ämneskunskaper, och mellan 
ämneskunskaper och färdigheter.  

Att arbeta vidare med:  

- Kolumnerna 1.4 och 1.5 i kursmatriserna är inte alltid uppdaterade. Denna information ska 
inhämtas i samband med ordinarie PPG-arbete med kursplaner. 
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2 Utformning och genomförande 
Bedömningsgrunder: 

- Utbildningen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till att 
ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i examinationsformerna. 

- Varje student ges goda förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad 
studietid. 

Utformning och genomförande av DPU-programmet, såväl som de andra grundutbildnings-
programmen vid tekniska fakulteten, baseras på de tolv CDIO-principerna (BILAGA 2). Sju av 
dessa (principerna 1–8 + 11) har direkt fokus på utformning och genomförande av ett utbildnings-
program. Dessa handlar bland annat om kursstrukturen, att färdigheter och förmågor tränas 
integrerat med ämneskunskaper och att det finns projektkurser (”design-build”-kurser), där 
studenterna tränas i ett strukturerat arbetssätt och får egna praktiska erfarenheter av samarbete, 
dokumentation och kommunikation såväl som erfarenhet av att utveckla produkter och system. 
Vidare innebär CDIO-principerna att studenterna ska ha tillgång till stimulerande lärmiljöer för 
praktiskt arbete, att undervisningen baseras på metoder för studentaktivt lärande samt att såväl 
de ämneskunskaper som de generella färdigheter som ingår i kursens lärandemål examineras.  

I BILAGA 3 finns en beskrivning av programnämndernas organisation och arbetsprocess samt av 
hur programnämnderna interagerar med varandra och med fakultetsledningen, vilket är viktiga 
faktorer då det handlar om att erbjuda en bra utbildning. 

2.1 Kommentarer på CDIO-principerna 3–8 + 11 utifrån DPU-programmet 
Nedan presenteras de sju CDIO-principerna (3–8 och 11) som är viktiga för utformning och 
genomförande av ett utbildningsprogram. CDIO-principerna syftar till att uppmuntra till aktivt 
lärande och förmåga att arbeta som ingenjör efter avslutad utbildning. Principerna ska också 
utgöra ett stöd för en konsistent utbildning som kan genomföras på planerad tid. 

CDIO Standard 3 – Integrerad utbildning 

Alla teknikvetenskapliga kurser på DPU-programmet är valda, eller särskilt utformade, för att 
stödja integration såväl mellan ämnena som mellan ämneskunskaper och färdigheter. 
Laborationer och gruppuppgifter är bärande inslag i alla dessa kurser, och där integreras 
ingenjörens färdighetsträning med ämnesstudier. 

Under programmets kandidatedel år 1–3 integreras de grundläggande kunskaperna och 
färdigheterna i några av kurserna. Kandidatkursen (TMKT82) som avslutar år 3 är det tydligaste 
exemplet på integration mellan traditionella kunskapsområden (design, produktutveckling, 
konstruktion och produktion) samt mellan kunskaper och förmågor, som tränas i projektarbetet 
och i uppsatsskrivandet.  I denna kurs får studenterna möjlighet att integrera kunskaper som de 
erhållit tidigare i programmet, samtidigt som de erhåller fördjupade kunskaper inom 
projektledning, att arbeta i grupp, presentationsteknik, samt ställs in för de mångfacetterade 
problem som dyker upp då man arbetar med utvecklingsprojekt i praktiken. 

Inom ramen för masterprofilerna genomförs flera projektarbeten som speglar respektive profils 
karaktär, och de grundar sig ofta på verkliga, ibland verklighetsbaserade, tekniska och 
affärsmässiga utmaningar, som kopplas till teorier och modeller. På så vis integreras 
ämnesmässiga och individuella färdigheter genom programmet. 
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CDIO Standard 4 – Introduktion till ingenjörsarbete 

Den första programunika kursen i termin 1, Introduktion till design och produktutveckling, ger 
studenten en introduktion till bredden inom design och produktutvecklingsområdet genom att 
kombinera teori med praktisk erfarenhet av att identifiera ett kundbehov och inom sin 
projektgrupp utveckla en färdig fungerande prototyp som testas och utvärderas.  

Under termin 2–5 genomförs flertalet utvecklingsarbeten i projektform där studenterna får egna 
praktiska erfarenheter av ingenjörsarbete i kurserna Formgivning och formseende, 
Användardriven produktutveckling, Konstruktionsmetodik, Produktergonomi samt Material för 
design. 

I kandidatarbetet i termin 6 fortsätter sedan denna progression då studenterna i större 
projektgrupper tar sig an verkliga ingenjörsproblem hämtade från olika verksamheter med 
lämpliga problemställningar. Senare i masterprofilen erhålls ytterligare fördjupning kring 
ingenjörsrollen inom det specifika profilområdet, dels i mindre grupparbeten och uppgifter men 
framför allt i en avslutade avancerad projektkurs. Slutligen genomförs examensarbetet, vilket i de 
flesta fall utförs tillsammans med en extern uppdragsgivare. 

CDIO Standard 5 – Utvecklingsprojekt 

I ovan nämnda kurs, Introduktion till design och produktutveckling, genomförs ett större projekt 
där studenterna går hela vägen från planering till realisering av en fysisk produkt.  

I kursen Konstruktionsmetodik i termin 3 genomförs ett utvecklingsprojekt i större grupper med 
fokus på konceptgenerering där en relativt öppen problemställning skall omsättas till en kreativ 
teknisk lösning. Denna uppgift ska resultera i CAD modeller av den valda lösningen tillsammans 
med en fysik demonstrator.  

Inom kandidatprojektkursen i termin 6 jobbar studenterna i större utvecklingsprojekt med 6–8 
studenter i varje grupp där inom flertalet projekt tar fram lösningar som går hela vägen till 
realisering och drift. Dock förekommer även projektuppgifter av mer analyserande karaktär. Det 
betyder att alla studenter får erfarenhet av och progression inom att arbeta i utvecklingsprojekt, 
men inte alla studenter får öva på utvecklingsprojekt där man går hela vägen från idé till att bygga 
och testa nya produkter inom kandidatprojektkursen. 

I termin 9 inom respektive masterprofil finns ytterligare en obligatorisk projektkurs på avancerad 
nivå där syftet är att man ska tillämpa och lösa ett problem hela vägen från identifierande av behov 
till implementering av lösning i form av simulering och/eller prototypbygge. 

CDIO Standard 6 – Lärmiljöer för praktiskt lärande 

Information om lärmiljöer och lärmoment finns nedan under rubrik 2.2.  

CDIO Standard 7 – Integrerat lärande 

Denna CDIO-standard stöds framför allt genom att programstrukturen är integrerad enligt CDIO-
standard 3. Den stöds även mycket av flertalet projektinslag som finns inom de disciplinära 
kurserna.  

Under CDIO-standard 3 nämns kandidatkursen, TMKT82. Innan den möter studenterna 
integrering mellan ämneskunskaper och individuella färdigheter till exempel i kursen 
Termodynamik som ges i termin 3. Här får studenterna, förutom ämneskunskaper inom 
termodynamikområdet, träna rapportskrivning och de får också språklig återkoppling på 
rapporterna. I kursen Produktergonomi i termin 4 tillämpas teoretiska kunskaper från tidigare 
kurser i till exempel produktutveckling och mekanik i en projektuppgift som genomförs i mindre 
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grupper. Projektuppgifterna tränar studenterna i att arbeta i grupp, och uppgifterna är öppet 
formulerade, vilket ger studenterna träning i ett ingenjörsmässigt angreppssätt. 

CDIO Standard 8 – Aktivt lärande 

I de flesta kurser (förutom rena matematikkurser) ingår laborationer och projektuppgifter av olika 
slag. I 20 kurser av 26 under de första 3 åren ingår andra examinationsformer än den typiska 
skriftliga tentamen (TEN). I de flesta fall handlar det då om examinationsformer som LAB 
(laborationer), PRA (projektarbeten), och UPG (uppgifter). Samtliga dessa former innebär till stor 
del studentaktivt lärande.  

I kandidatkursen genomförs ett större projektutvecklingsprojekt där studenterna är aktiva i såväl 
formuleringar av frågeställningar som inhämtning och urval av relevant data, analys av data samt 
utveckling av den färdiga produkten. Tillsammans med en annan student väljs ett 
fördjupningsområde inom projektet där man vill fördjupa sig. Parallellt med kandidatarbetet ges 
kursen Integrerad projektledning. Dess examination bygger helt på studenternas aktiva 
presentationer under seminarier och i rapportform. 

På DPU-programmet råder en stark sammanhållning och de flesta studenter sitter ofta på 
universitetet tillsammans med andra och utför uppgifter, förberedelser, rapportskrivning med 
mera. Detta skapar ett aktivt lärande då studenter hjälper varandra i grupperna och även mellan 
grupper. DPU-programmets studenter har även en nära relation till många av sina lärare vilket 
ofta leder till lärorika diskussioner mellan studenter och lärare. 

Det är med andra ord väl försörjt med studentaktivt lärande genomgående i hela programmet. En 
svaghet ligger möjligen i de grundläggande matematikkurserna som är väldigt traditionellt 
uppbyggda. Men även där jobbar studenterna med problemlösning aktivt på lektioner. Lärarna är 
tydliga med att aktiva studenter som arbetar på egen hand och frågar lärare när man ”kör fast” är 
ett bättre sätt att lära än att läraren går igenom räkneexempel på tavlan. Denna pedagogik är jobbig 
för studenterna till en början, men genom aktivt lärande når man i förlängningen längre. 
Matematikkurserna får också ofta positiv feedback från studenterna i kursutvärderingarna. 

CDIO Standard 11 – Bedömning och examination 

I respektive kursplan framgår vilka examinationsmoment som ingår i kursen samt momentets 
omfattning i högskolepoäng. I kursmatrisen kan man se vilka mål i CDIO Syllabus som examineras 
under respektive provkod.  

Som redan nämnts ovan innehåller de flesta kurser, utöver klassisk salstentamen, även andra 
examinationsmoment. Dessa moment innebär i regel ett aktivt tränande av olika färdigheter vilket 
även ingår i examinationen. 

Ett exempel är kursen Produktergonomi i termin 4. Här ingår, förutom en avslutande skriftlig 
salstentamen, även en gruppuppgift samt en projektuppgift. Gruppuppgiften är kopplad till 
veckans tema och kan vara av resonemangskaraktär och/eller laborativ karaktär. Den redovisas i 
veckovisa seminarier som hålls i halvklass. Vid frånvaro under ett redovisningsseminarium får 
studenten en separat kompletteringsuppgift. Syftet med projektuppgiften är att undersöka hur 
olika områden inom ergonomi kan användas i förstudiefasen för att ta fram koncept för en produkt 
som underlättar vardagslivet för användaren. Projektarbetet redovisas i en poster. 

Mer övergripande så kräver många av de projektuppgifter som ges i olika kurser också såväl 
ämneskunskaper som förmåga till analytiskt tänkande och problemlösning. Hur väl 
projektuppgifterna genomförs speglar även dessa förmågor.   
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Förmåga att arbeta i grupp tränas under hela programmet, och i flertalet av ämneskurserna 
kopplade till programmet förekommer små eller stora grupparbeten. Såväl kandidatkursen 
(TMKT82) som masterprofilernas avancerade projektkurser är tydliga exempel där hela kursen i 
princip utgörs av grupparbete. Gruppuppgifterna utgör därmed hela, eller delar av arbetsformen 
för flera kurser, och har på det sättet en stark inverkan på de resultat som sedan är underlag för 
examination. Den individuella förmågan att arbeta i grupp bedöms i relation till uppgiften som ska 
lösas, som i sin tur bedöms direkt vid examinationen. Störst inverkan på examinationen har den 
skriftlig framställning där såväl språklig förmåga som förmåga att organisera text spelar stor roll 
för examinatorns bedömning. I flertalet kurser (till exempel TMKT82 och TEIO47) ingår muntlig 
och skriftlig presentation som lärandemål, och utgör grund för examinationen. 

2.2 Lärmiljöer och lärmoment 
Utbildningen är förlagd till Campus Valla och utnyttjar där den fysiska och digitala lärmiljö som 
även många andra program delar på. Den består av lokaler anpassade till olika slags undervisning. 
Föreläsningssalar är utrustade med projektorer, mikrofoner, tavlor mm, större och mindre 
klassrum har projektorer och tavlor. Dessutom finns det allmänna utrymmen där studenterna kan 
sitta och arbeta enskilt eller i grupp. Studenterna har också tillgång till enskilda mindre grupprum 
som de själva kan boka. Den allmänna lärmiljön på LiU har också fått ett rejält tillskott till hösten 
2019 i och med att studenthuset har invigts. Utöver den allmänna miljön utnyttjas också för DPU-
programmet (tillsammans med några andra program) speciella fysiska miljöer som består av 
laborationssalar av olika slag, modellverkstad, mekanisk verkstad, träverkstad, materiallabb 
interaktionslabb och tjänstelabb. 

Den mekaniska verkstaden och träverkstaden har fast anställd personal som finns som resurs när 
studenterna ska tillverka konstruktioner och prototyper. Här finns mycket goda resurser som 
tidvis används intensivt under utbildningen. Studenterna kan själva genomföra enklare arbeten i 
modellverkstaden och har även tillgång till ett materiallabb (MRL), 3d-skrivare (CRx) samt 
konceptrealiseringslabb (CRL). I träverkstaden finns sedan ett antal år en laserskärare, som 
används flitigt i flertalet kurser för att på ett snabbt och billigt sätt realisera fysiska produkter i trä.  

Studenterna har även god tillgång till digitala resurser genom datasalar för undervisning och 
laborationer. Specifik programvara tillhandahålls vid vissa kurser, till exempel i kursen Datorn 
som designverktyg används Fusion 360 för solid- och ytmodellering, Blender för animering och 
Unreal Engine för realtidsvisualisering. Vidare används den digitala lärplattformen Lisam i stor 
utsträckning inom programmets kurser. Tillgång till verkstaden, olika labbmiljöer samt digitala 
verktyg är väldigt viktigt, dels ett pedagogiskt perspektiv, dels för programmets relevans och den 
framtida ingenjörsrollen. 

2.3 Förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad studietid 
En beskrivning av hur tekniska fakulteten arbetar för att studenterna ska få möjlighet att slutföra 
utbildningen inom planerad studietid finns i BILAGA 1. Eftersom de flesta avhoppen sker tidigt i 
programmet följs specifikt prestationsgraden under åk 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 

Tabell 8 visar antal högskolepoäng per termin. Högskolepoängen avser aktiva studenter i kullarna 
som startade höstterminen 2011 till höstterminen 2015. Högskolepoängen är ett beräknat 
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medelvärde för aktuella kullar. Definitionen av aktiva studenter är studenter som har tagit någon 
poäng på terminen (inklusive poäng från omtentor). 

Termin Genomsnittlig poängproduktion Antal aktiva studenter  

1 26 337 
2 23 320 
3 24 315 
4 28 303 
5 32 304 
6 29 294 
7 27 202 
8 29 264 
9 28 281 
10 29 259 
11 20 85 
12 26 43 

Tabell 8: Antal högskolepoäng per termin, underlag från Ladoks uppföljningstjänster på 
webben (LW04 Poängproduktion) avläst 2021-02-18. 

Tabellen visar en något lägre poängproduktion under de tre första terminerna för att sedan ligga 
på en högre nivå under termin 4 och framåt. Att poängproduktionen är något lägre de första 
terminerna kan dels bero på en viss ovana vid studier, dels några avhopp från programmet. Totalt 
ligger den genomsnittliga poängproduktionen de 6 första terminerna på 27hp (av nominellt 30hp). 
Under termin 7–10 är poängproduktionen något högre, drygt 28hp per termin.  

I tabellen ses också att betydligt färre studenter var aktiva under termin 11 och 12, vilket kan spegla 
såväl dem som har studieuppehåll som studenter som halkat efter eller avslutar sina sista kurser 
under början av respektive termin. 

Överlag är poängproduktionen på programmet hög, och således är programmets innehåll, struktur 
och genomförande sådant att det skapar förutsättningar för en hög poängproduktion. Att 
programmet attraherar många sökande med förhållandevis höga antagningspoäng borgar också 
för duktiga och motiverade studenter.  

Den genomsnittliga poängproduktionen uppdelat på kön redovisas under rubrik 7: 
Jämställdhetsperspektiv. 

2.3.2 Tid till examen 

I Tabell 9 nedan redovisas hur stor andel av studenterna som tog examen inom 6 mån, 1 år 
respektive 3 år efter nominell studietid (5 år). Statistiken visar de kullar som påbörjade 
utbildningen 2011–2015. Notera att eventuella studieuppehåll inte har kunnat exkluderas i 
underlaget, vilket medför att ett antal studenter noteras för längre tid mellan start och examen än 
vad den är i verkligheten.  

 

Tabell 9: Tid från antagning till examen för de som tog ut examen 2016–2020, underlag från 
Ladoks uppföljningstjänster på webben (LW01 Kohortuppföljning). 
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Andelen DPU-studenter som tog ut examen mer eller mindre direkt efter nominell studietid ligger 
i snitt på ca 45% för kullarna 2011–2015. Medelandelen för kullarna 2011–2013 som hade tagit ut 
examen inom 3 år efter nominell studietid är drygt 60%, vilket jämfört med andra 
civilingenjörsprogram står sig relativt väl.  

Siffrorna i Andel 1 år och Andel 3 år för kull 2015, och Andel 3 år för kull 2014 har inte fullständigt 
underlag då tiden ännu inte gått. Däremot är det lite oroväckande att andelen som tagit ut examen 
inom nominell tid inte är högre för kullarna 2012 samt 2014. För att förstå vad siffrorna visar har 
en fördjupad analys för kull 2012 genomförts. 

Den fördjupade analysen har utgått från de som enligt NyA slutligt antogs till DPU-programmet 
2012. Den datan har sedan jämförts med de som enligt Ladok utgör kull 2012 idag. Det har noterats 
om de som inte är kvar i kullen har uppehåll, avbrott eller läser på ett annat program, vilket kan 
läsas ut i Ladok eller i NyA för andra lärosäten.  

I den fördjupade analysen framgår det att totalt 75 studenter antogs i urval 2. Av dessa 75 studenter 
har 9 ingen kursregistrering, vilket indikerar att de aldrig dök upp på uppropet alternativt hoppade 
av programmet under de första dagarna. Det betyder alltså att totalt 66 studenter påbörjade sina 
studier i kull 2012. Examinationsgraden framgår av Tabell 10, där data från Tabell 9 jämförs med 
den fördjupade analysen för kull 2012. Andelen DPU-studenter som tog ut examen inom 3 år för 
kull 2012 stämmer här betydligt bättre överens med den höga poängproduktionen som visas i 
Tabell 8 samt den bild som till exempel studievägledningen har av programmet.  

Det är också intressant att studera hur det gått för de studenter som inte tagit ut sin examen ännu. 
Av de 66 studenter som påbörjade sina studier på DPU-programmet 2012 är det 14 som senare 
påbörjade en annan utbildning, antingen på LiU eller på ett annat lärosäte. 10 av dessa har tagit 
examen och de andra 4 har kommit relativt långt i sin utbildning. Det är en stor spridning på vilka 
program dessa 14 studenter har läst, några exempel är Industriell ekonomi på LiU (3 stycken), 
läkare, civilekonom, djurskötare och andra civilingenjörsprogram (5 stycken). 4 studenter är 
registrerade som pågående på DPU-programmet. En av dessa har tagit 272 poäng och har således 
en relativt god chans att ta examen. Övriga 3 har tagit under 180 poäng och kommer troligtvis inte 
att slutföra sin examen.  

 

Tabell 10: Jämförelse mellan data från Tabell 9 och den fördjupade analysen för kull 2012 på 
DPU-programmet. 

2.4 Lägesbedömning och vidare arbete 
Lägesbedömning:  

- Dagens utformning av DPU-programmet harmoniserar med CDIO-standarderna, vilket 
bidrar till ett aktivt lärande. De kurser som i dagsläget, enligt ovanstående analys, är minst 
anpassade till CDIO-standarderna är de rena matematikkurserna under år 1–3, som 
bedrivs på ett mer traditionellt sätt. 

- Poängproduktionen på DPU-programmet är genomgående hög, och programmets 
genomströmning jämfört med andra civilingenjörsutbildningar står sig relativt väl. 

- Andelen studenter som tar ut sin examen inom 6 månader efter nominell studietid är 
relativt låg för kullarna 2012 och 2014.   

Totalt reg. Reg. Uppehåll Avbrott Bortfall inom 6 månader andel 6 mån inom 1 år andel 1 år inom 3 år andel 3 år
Enligt data till Kvalitetsrapport 70 1 0 7 12 26 37% 30 43% 38 54%
Om alla som antogs räknas med 75 4 4 4 ? 28 37% 32 43% 48 64%
Om de som aldrig började tas bort 66 4 4 4 ? 28 42% 32 48% 48 73%
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Att arbeta vidare med:  

- Verka för en bättre integration av matematikundervisningen i enlighet med CDIO-
standarderna. 

- Verka för att fler projekt, till exempel inom kandidatprojektkursen i termin 6, berör senare 
faser, såsom bygga och testa, i produktutvecklingsprocessen.  
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3 Forskningsanknytning 
Bedömningsgrunder:  

- Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forskning i lärandemiljön.  
- Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö.   

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

Det dominerande huvudområdet för DPU-programmet är produktutveckling. Programstrukturen 
medger att kandidatexamen kan sökas inom huvudområdet, och den masterprofil som historiskt 
attraherar flest studenter, Produktutveckling – Teknisk Design, ger grunden för masterexamen 
inom produktutveckling. Masterprofilen Produktutveckling – Management väljs av ca en fjärdedel 
av studenterna och ger masterexamen inom industriell ekonomi. Masterprofilen 
Produktutveckling – Konstruktion och produktion väljs av ca en femtedel av studenterna och ger 
masterexamen inom maskinteknik. Texten nedan är i stora delar utdrag ur den allmänna 
studieplan från 2016 som finns för aktuella ämnesområden på forskarnivå. 

Ämnesområdena Design, Miljömanagement och miljöteknik samt Maskinkonstruktion är stark 
sammankopplat med masterprofilen Produktutveckling – Teknisk Design. Ämnesområdet 
Maskinkonstruktion är också sammankopplad med masterprofilen Produktutveckling – 
Konstruktion och produktion, tillsammans med ämnesområdet Industriell produktion. 
Forskarutbildningsämnet Industriell ekonomi innehåller bland annat ämnesområdena Industriell 
organisation och Industriell marknadsföring. Dessa är stark sammankopplade med masterprofilen 
Produktutveckling – Management.  

Design 

Design syftar till att göra alternativa framtider möjliga genom systematisk, experimentell, 
människonära, estetisk och kritisk utforskning. Gestaltningsarbete med krav på medvetna 
estetiska val utgör en central del i designen av materiella och immateriella artefakter, till exempel 
i form av produkter, tjänster och system. Designpraktiken inbegriper perspektiv som teknik och 
material, form och upplevelse, ingenjörskap och hantverksmässighet, samt nytta och etik. I 
designpraktiken är det viktigt att fläta samman många olika kompetenser, intressenter, värden och 
mål. Designforskningen handlar om design som denna materiella och sociala praktik. 

Miljömanagement och miljöteknik 

Ämnesområdet Miljömanagement och miljöteknik fokuserar hur miljöproblem och 
miljöperspektiv leder till förändring av produkter, tjänster, tekniska system och organisationer och 
hur förändringar av dessa i sin tur påverkar miljön. Forskarutbildningen bedrivs huvudsakligen 
som empiriska studier av enskilda organisationer eller nätverk av organisationer, produkter, 
tjänster, produkt-tjänstesystem och/eller tekniska system. I all forskning tillämpas en bred 
systemsyn och ett tvärvetenskapligt angreppsätt. 

Maskinkonstruktion 

Ämnesområdet Maskinkonstruktion befinner sig i skärningspunkten mellan produktutveckling 
och konstruktionsteknik. Maskinkonstruktion har sin grund i klassisk maskinteknik, och omfattar 
metoder och verktyg för produktutveckling, konstruktion och analys av maskiner och fysiska 
tekniska system. Föremålet för forskning kan vara dels själva utvecklingsprocessen i sig, metoder 
och verktyg som stödjer den, och/eller utkomsten av en sådan process dvs. det fysiska tekniska 
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systemet. Detta exemplifieras i tre delområden nedan där varje avhandlingsprojekt ofta återfinnas 
inom flera områden. 

• Utvecklingsmetodik (inkl. produktutvecklingsmetodik, konstruktionsmetodik, 
designmetodik, integrerad produkt- och produktionsutveckling, mm.) 

• Datorstödd konstruktion (CAD, CAE, knowledge-based engineering, designautomation, 
optimering, multi-disciplinär konstruktion, modellering, simulering och visualisering av 
produkter och produktionsprocesser, mm.) 

• Tekniska system (dynamiska fysiska system, maskinelement, materialteknik, 
produktionsteknik, additiv tillverkning mm.) 

Industriell produktion 

Ämnesområdet Industriell produktion inriktar sig mot följande fyra områden: 

• Utveckling och drift av flexibel produktionsutrustning, och intelligent automation 

• Utveckling och drift av smarta produktionssystem 

• Produktframtagning samt konstruktion för produktion 

• Utveckling av hållbar produktion, inklusive funktionsförsäljning och återtillverkning 

Området är till sin natur tillämpat och tvärvetenskapligt. Det sträcker sig över utveckling, 
modellering, simulering, programmering samt fysisk implementering/realisering av utrustning 
och system. Vissa forskningsuppgifter är mycket experimentella och/eller har mycket insamling 
av empiri medan andra är mer teoribaserade. 

Industriell organisation 

Ämnesområdets huvudfokus är industriell organisation, särskilt innovation och entreprenörskap. 
Innovation inkluderar forskning om innovationsprocesser på individ-, företags-, samt bransch- 
och systemnivå. Entreprenörskap inkluderar forskning om affärs- och verksamhetsutveckling, 
särskilt i tidiga faser. Forskningen bedrivs framför allt genom empiriska studier av industriella 
och/eller kunskapsintensiva organisationer, nätverk och branscher. Forskningen syftar till att ta 
fram kunskap som bidrar till en ökad förståelse för olika typer av innovations- och 
entreprenörskapsprocesser samt för hur de påverkas av företagens organisering och strategier, 
samspelet mellan olika aktörer, politiska ingripanden och det institutionella ramverket i stort.  

Industriell marknadsföring 

Industriell marknadsföring handlar om hur företag och andra organisationer skapar värde 
tillsammans och gör affärer med varandra. Det som utbyts mellan organisationer kan vara både 
produkter och tjänster men även kombinationer av hård- och mjukvara samt tjänster i komplexa 
system. Ett grundläggande perspektiv inom industriell marknadsföring är att köpare och säljare 
bygger upp långvariga relationer med varandra och att dessa innehåller både tekniska och 
affärsmässiga aspekter. Industriell marknadsföring ses som en värdeskapande process och kan 
inkludera aktiviteter som till exempel marknadsanalys, marknadsstrategier, produkt- och 
tjänsteutveckling, försäljning och leverans av erbjudanden. Denna process inbegriper också det 
omgivande samhället samt hur man kan skapa värde och erbjudanden som är långsiktigt hållbara.  

Forsknings- och utvecklingsprojekt  

Genom de möjligheterna till skarpa forsknings- och utvecklingsprojekt i de stora projektkurserna 
inom programmet erhåller studenterna en stark koppling till aktuell forskning och industriella 
behov och möjligheter. I termin 6 ges kursen kandidatprojektkursen, där studenterna jobbar 
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tillsammans med ett företag för att lösa ett verkligt produktutvecklingsprojekt. Studenterna jobbar 
i tvärdisciplinära grupper om 6–8 studenter i ett nära samarbete med näringslivet. I dessa projekt 
skriver studenterna även individuella kandidatuppsatser. Tack vare uppsatsarbetet, med krav på 
en teoretisk referensram, ges studenterna en bred vetenskaplig grund inom design och 
produktutvecklingsområdet, samtidigt som projektet i sig säkerställer god insikt i att driva 
realistiska utvecklingsprojekt. Vidare ger projektets koppling till näringslivet studenterna 
möjlighet att på nära håll studera de metoder, verktyg och processer som används i industrin. De 
får även erfarenhet av att transformera teoretisk kunskap till olika typer av praktiska prototyper, 
vilka studenterna själva bygger och utvärderar.  

I termin 9 avslutas programmet med ytterligare en projektkurs. I denna kurs ges möjlighet till 
ytterligare fördjupning inom det valda profilområdet samtidigt som koppling till aktuella 
forskningsområden förstärks genom att projektens resultat ska kopplas till aktuell teoretisk 
referensram och i förekommande fall även till industriell state-of-the-art. Den avslutande 
projektkursen examineras av en disputerad lärare inom aktuellt huvudområde. Programmet 
avslutas med ett examensarbete som oftast utförs tillsammans med ett industriföretag. Detta 
säkerställer att studenterna jobbar med dels skarpa forsknings och utvecklingsprojekt samtidigt 
som de ges möjlighet att studera de arbetssätt som används inom industrin idag. 

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. 

Inom de för programmet relevanta huvudområdena återfinns kurser på avancerad nivå med 
kursmoment där studenterna får ett antal för kursen aktuella och relevanta akademiska 
tidskriftsartiklar med uppgift att läsa dessa inom ramen för kursen. Artiklarna diskuteras sedan 
vid obligatoriska litteraturseminarier under ledning av en akademisk seminarieledare. Vidare 
utgör dessa artiklar en viktig del av kursens litteratur, vilket gör att kursen hela tiden kan följa 
forskningsfronten inom sitt område, vilket även återspeglas i kursmålen. Exempel på kurser med 
sådana moment är Integrerad produkt och tjänsteutveckling och Hållbar produktion. Andra kurser 
på avancerad nivå bjuder in specialister från industrin som gästföreläsare, till exempel 
Produktionssystem och Produktmodellering. Inom områdena management, produktutveckling 
och produktion är det dessutom vanligt att man använder sig av case från industrin där 
studenterna får arbeta med och genomföra djupare analyser av verkliga industriproblem och 
koppla dem till kursernas akademiska referensram. Exempel på sådana kurser är 
Innovationsledning, Tillämpad produktutvecklingsmetodik och Hållbar produktion. 

Inom design och produktutvecklingsområdet sker också kunskapsutveckling på avancerad nivå i 
brytningen mellan det praktiska och det reflekterande arbetet. I kurser som till exempel 
Designstudio II och Produktvisualisering utvecklar studenterna sitt teoretiska kunnande och sin 
praktiska förmåga. Detta görs genom läsning/reflektion, genom att tillämpa kunnande i praktiskt 
designarbete, genom att reflektera över sitt eget arbete och knyta det till forskningslitteratur, 
genom att delta i kritiska samtal om både praktiken och teorin. En central del i samtida 
produktutvecklingsarbete är att kunna sätta sig in användares situation och samla in kunskap, 
insikter och data från användningssituationer. Att utvecklas på avancerad nivå inom detta kräver 
både teoretisk grundning och praktisk erfarenhet av att genomföra kontextualiserade studier 
tillsammans med användare. En progression inom detta område erhålls på avancerad nivå genom 
kurserna Designstudio I, Designstudio II, Projektkurs avancerad – Teknisk design och 
Produktvisualisering. 
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Till skillnad från många matematiska och naturvetenskapliga kurser kompletteras det 
vetenskapliga förhållningssättet inom design och produktutvecklingsområdets kurser med 
erfarenhet, kunskap och arbetssätt som inhämtats från yrkesverksamma ingenjörer och designers 
inom teknikområdet. Det återspeglar sig i undervisningsformerna (ett stort antal öppna projekt 
där studenterna själva formulerar problemet och finner lösningar), i de metoder och verktyg som 
används (abstrakta, eller konkreta, digitala så väl som fysiska) samt i examinationsformerna (färre 
salsskrivningar, mer inlämningsuppgifter, olika typer av rapporter, presentationer etc.). 

För att genomföra projektmoment, projektkurserna samt examensarbeten krävs att studenterna 
kan söka information, sammanställa relevant information, planera en studie, genomföra den, 
utvärdera resultatet och sätta in det i sitt sammanhang. Redovisning ska ske såväl skriftligt som 
muntligt i många fall. 

En civilingenjörsstudent genomför två examensarbeten, vilket innebär ett kandidatprojekt 
omfattande 18hp i slutet av åk 3 och ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30hp i slutet 
av utbildningen. Kandidatprojekten genomförs och redovisas i grupp, och för DPU-studenterna 
ingår också en uppsatsdel som genomförs i grupper om 2 studenter. Majoriteten av studenterna 
genomför det större examensarbetet på avancerad nivå utanför akademin, på ett företag eller inom 
en myndighet, antingen individuellt eller i par. Lärandemålen, en processbeskrivning samt 
examinationsrutinerna för examensarbetena finns i BILAGA 4. 

3.3 Lägesbedömning och vidare arbete 
Lägesbedömning:  

- DPU-programmets huvudområde, Produktutveckling, har en god vetenskaplig 
överbyggnad inom ett antal olika avdelningar och ämnesområden på forskarnivå. 

- Forskningen kommer studenterna till del genom undervisningen, inom respektive ämne 
och även i form av integrerande kunskaper. 

- Vetenskapligt förhållningssätt förmedlas och övas under utbildningens olika delar, men en 
svaghet har identifierats kring området digitala interaktiva produkter och tjänster i 
kandidatprojektet. 

Att arbeta vidare med:  

- Utveckla programmet så att studenterna har relevanta förkunskaper inom digitala 
interaktiva produkter och tjänster innan kandidatprojektet.  
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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 11 listas examinatorerna på de obligatoriska kurserna inom DPU-programmet på termin 
1–3. Inom kurserna är dock ofta fler lärare inblandade.  

Namn Anställning Institution Kompetensområde 
med relevans för 
utbildningen 

Eventuell 
professions-
kompetens* 

 
 

Universitetslektor MAI Matematik  

 
 

Universitetslektor MAI Matematik  

 
 

Universitetslektor IDA Programmering Drivit eget företag inom 
mjukvaruutveckling 

 
 

Universitetsadjunkt IEI Industridesign Drivit eget företag som 
industridesigner 

 
 

Universitetslektor IEI Mekanik Drivit eget företag som 
beräkningsingenjör 

 
 

Universitetslektor MAI Matematik  

 
 

Universitetslektor IDA UX, interaktion- och 
tjänstedesign 

Drivit eget företag 
inom design 

 
 

Universitetslektor MAI Matematik  

 
 

Universitetsadjunkt IEI Konstruktionsteknik Arbetat inom 
flygindustrin med bl.a. 
produktutveckling och 
produktion 

 
 

Universitetslektor IEI Termodynamik Grundare av Againity, 
FoU-ansvarig 

 
 

Universitetslektor IEI Miljöteknik  

 
 

Professor IEI Mekanik  

 
 

Universitetslektor MAI Matematik  
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* Begreppet professionskompetens tolkas som huruvida examinatorerna har arbetat utanför akademin, inom ett för 
utbildningen relevant område.  

I Tabell 12 nedan visas examinatorerna för de obligatoriska kurserna i den till studentantalet 
största av tre masterprofilerna på DPU, Produktutveckling – Teknisk design. Liksom för kurserna 
i år 1–3 är flera lärare än examinatorerna inblandade i kurserna. 

 
 

Universitetsadjunkt IEI Ergonomi Konsult inom design 
och produktutveckling 

 
 

Universitetsadjunkt IEI Ekonomi Ekonomiansvarig på 
flera SME 

 
 

Biträdande 
professor 

IEI Hållfasthetslära  

 
 

Biträdande 
universitetslektor 

IEI Marknadsföring  

 
 

Universitetslektor IEI Konstruktionsmaterial  

 Universitetsadjunkt IEI Produktionsteknik Arbetat med 
produktionsrelaterade 
processer inom ett 
flertal olika företag 

 
 

Universitetslektor IEI Konstruktionsteknik  

 
 

Biträdande 
professor 

IEI Projektledning Har drivit 
konsultverksamhet 

 
 

Universitetslektor IEI Reglerteknik   

Tabell 11: Examinatorer för alla obligatoriska kurser år 1–3.  

Namn Anställning Institution Kompetensområde 
med relevans för 
utbildningen 

Eventuell 
professions-
kompetens* 

 
 

Universitetslektor IDA UX, interaktion- och 
tjänstedesign 

Drivit eget företag 
inom design 

 
 

Universitetsadjunkt IEI Industridesign Egenföretagare och 
anställd inom design 

 
 

Professor IDA Tjänstedesign Egenföretagare och 
anställd inom 
interaktionsdesign, 
designforskare på 
Ericsson, utredare på 
SVID 
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4.1 Lärarkapacitet 
Programmet har god kapacitet med välutbildade lärare vilket visas av Tabell 11 och Tabell 12 ovan. 
Lärarna tillhör genomgående de stora institutionerna med betydande forskningsverksamhet som 
utbildningen vilar på. De stora institutionerna ger en stor lärarkapacitet där det är enklare att 
skapa redundans och större lärarlag. Därmed minskar också risken för lärarbrist. 

Dock kan det tillfälligt uppstå lärarbrist inom vissa specifika områden av olika anledningar. På 
avancerad nivå kan detta hanteras exempelvis genom att valbara kurser ersättas med andra som 
anpassas till lärares specialistkompetens då forskningsområden naturligt utvecklas och förändras. 
Det är dock svårare i lägre årskurser. Ett exempel är kandidatkursen i termin 6, där tillfällig 
kapacitetsbrist har uppkommit och påverkat bredden på vilka projekt som studenterna har arbetat 
med.  

4.2 Lärarkompetens 
Lärarnas kompetens är övervägande god. Flertalet examinatorer i årskurs 1–3 (Tabell 11) är 
anställda som universitetslektorer, fyra som universitetsadjunkter, samtliga med mycket lång 
undervisningserfarenhet och/eller relevant industriell bakgrund, samt två biträdande professorer 
och en professor. Inom masterprofilen som exemplifieras i Tabell 12 ovan utgör professorer en 
högre andel av examinatorerna på obligatoriska kurser, vilket också är i linje med en ökande 
forskningsförankring av utbildningen i högre årskurser. 

Bland examinatorerna anger 15 personer att de har erfarenhet från industri eller annan 
verksamhet, som stärker deras professionskompetens. Några uppger anställningar inom olika 
verksamheter, flera har drivit, eller driver som bisyssla, egna företag och några har haft 
återkommande konsult- och expertuppdrag inom industri och offentliga organisationer. Flertalet 
forskande lärare har i sin akademiska roll kontinuerlig kontakt med externa verksamheter. På så 
vis kan deras teoretiska kunskap utvecklas, och aktuella tekniker, problem och trender från företag 
och annan verksamhet kommer även studenterna till del. Ett exempel är kursen Tillämpad 
produktutvecklingsmetodik, där examinatorn i sin akademiska roll har fått en bred insikt i hur 
många olika företag arbetar med produktutveckling, hos allt ifrån tillverkande företag till mer 
tjänsteinriktade företag. Dessa insikter kommer sedan studenterna till del i genomförandet av 
kursen. Nyttan av professionserfarenheter i ett utbildningsprogram kan inte nog betonas. Den 
bidrar till att bibehålla programmets relevans och nytta och underlättar studenternas inträde på 
arbetsmarknaden.  

Utöver examinatorerna är oftast flera lärare engagerade i kurserna. På grundnivå (årskurs 1–3) 
förekommer till exempel lektionshandledare och labbassistenter, vilka kan vara fast anställda 
lärare, doktorander och amanuenser (studenter från högre årskurs). På avancerad nivå är övriga 
lärare framför allt fast anställda lärare och doktorander. 

 
 

Professor IEI Produktutveckling Arbetat som 
produktutvecklare 
inom industrin 

 
 

Universitetslektor IEI Produktutveckling Arbetat som 
konstruktör på Volvo 

Tabell 12: Examinatorer för obligatoriska kurser i största masterprofilen Produktutveckling – 
Teknisk design. 
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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. 

Ett område där behov av kompetensutveckling för lärare har identifierats är hållbar utveckling. I 
kapitel 8 Hållbarhetsperspektiv framgår det att programledningen har som ambition att verka för 
att fler kurser under framför allt programmets tre första år ska lägga större fokus på 
hållbarhetsperspektivet. Ett sätt att initiera ett sådant arbete är att aktuella lärare ges möjlighet till 
kompentensutveckling inom området hållbar utveckling. 

4.4 Lägesbedömning och vidare arbete 
Lägesbedömning:  

- Läget är bra vad gäller utbildningsnivån på lärare. 82% av de kursansvariga för de kurserna 
som ges de tre första åren är disputerade och 14% är professorer eller biträdande 
professorer. Samtliga adjunkter har mycket lång undervisningserfarenhet och/eller 
relevant industriell bakgrund. Inom masterprofilerna ökar utbildningsnivån ytterligare då 
fler professorer är kursansvariga. 

Att arbeta vidare med:  

- Verka för att lärare ska ges möjlighet till kompetensutveckling inom hållbar utveckling. 
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5 Arbetslivsperspektiv 
Bedömningsgrunder:  

- Utbildningen är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta 
förändringar i arbetslivet.  

5.1 Träning av yrkeskompetens 
Som tidigare beskrivits är DPU-programmet upplagt så att studenterna parallellt med 
ämneskunskap även ska 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 ska kunna beskrivas som 
en kompetent, kreativ och ansvarsfull teknikutvecklare och drivande problemlösare. Det stora 
inslaget av verklighetsbaserade uppgifter i kurser och projekt som genomsyrar hela programmet 
tillsammans med infrastrukturen med olika typer av verkstäder samt moderna digitala verktyg 
säkerställer god träning av yrkesmässiga färdigheter. 

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 
programnämnderna. Då varje programnämnd hanterar flera program finns det en strävan efter att 
företrädarna ska representera en bred arbetsmarknad.  

I programnämnden för Maskinteknik och design finns i dagsläget tre ordinarie ledamöter från 
näringslivet samt tre suppleanter. Dessa sex ledamöter arbetar vid följande företag: 

• Husqvarna AB 

• Siemens AB 

• Toyota Material Handling 

• WSP 

• Saab AB 

• ABB 

Sammantaget finns alltså en relativt bred representation av det svenska näringslivet och 
arbetsmarknaden för en DPU-ingenjör. Ledamöterna deltar i hög grad i nämndens strategiska 
arbete genom att bidra med sina perspektiv på teknik- och kompetensutveckling. 

5.3 Alumniuppföljningar (och alumnienkät) 
Alumniuppföljningar kan ge värdefull information kring hur utbildningen som helhet uppfattas, 
och i vilken grad kunskaper och förmågor som ges genom utbildningen är relevanta för yrkeslivet. 
För närvarande sker vid LiU ingen systematisk uppföljning av alumner via enkäter eller dylikt, 
men ett arbete med att komma igång med detta i närtid har initierats.   

En uppföljande undersökning av DPU-alumner genomfördes under 2020. Undersökningen gav 
värdefull information kring utbildningen sedd i backspegeln samt arbetsmarknaden för DPU-
alumnerna. Enligt undersökningen är det en mycket stor bredd på DPU-alumnens nuvarande 
arbete. Många arbetar med konstruktion/produktutveckling av fysiska produkter och UX-design, 
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men det finns också alumner som arbetar med till exempel IT, affärsutveckling och försäljning. I 
undersökningen nämner flertalet alumner att de många projektarbetena samt bredden var något 
som var bra med programmet. Många alumner hade önskat mer programmering, UX-metodik 
samt detaljkonstruktion i programmet. När det gäller framtida utmaningar och kunskapsbehov är 
det många alumner som pekar ut digitalisering/mjukvara som ett viktigt område. Det är dock 
osäkert om underlaget för undersökningen speglar hela bredden av DPU-alumner. För att få en 
mer rättvisande bild skulle kompletterande undersökningar behövas. För att verkligen kunna 
analysera resultaten på både ett specifikt och generellt plan skulle fler program behöva följas upp. 

Det sker dock löpande en viss återkoppling från alumner via examensarbeten, 
forskningssamarbeten och dylikt samt via näringslivsrepresentanterna i programnämnden. 
Återkoppling via examensarbeten och forskningssamarbeten sker direkt till olika lärare som är 
aktiva från programmet, och fångas in via olika ämnens representanter i olika arbetsgrupper (till 
exempel programplanegrupp). 

5.4 Samarbeten 
Samverkan med övriga samhället inom programmet kan ses på två nivåer. 

Indirekt kommer studenterna i kontakt med frågeställningar och utmaningar från externa 
verksamheter genom olika verklighetsbaserade uppgifter i kurserna. Uppgifterna förutsätter en 
direkt interaktion mellan lärare och externa verksamheter, vilken sedan omvandlas till gradvis 
tillrättalagda uppgifter. Dessa stödjer såväl kunskapsinhämtning och teoretisk förståelse, som en 
fördjupad förståelse hos studenterna för realistiska förutsättningar för att genomföra 
användarstudier och produktutvecklingsprojekt 

Direkt kommer studenterna i kontakt med externa verksamheter genom projektkurser och ibland 
mindre projektuppgifter i andra kurser. I kursen Användardriven produktutveckling i termin 2 
arbetar studenterna med externa kontakter i form av användare. Användarnas uttalade och 
outtalade behov, idéer och krav i dessa skeenden fångas in och utarbetas i kursen av studenterna 
genom samarbete och kommunikation med användarna. Här tränas studenterna i att på olika sätt 
att presentera designresultat i olika skeden av utvecklingsprojekt, bland annat genom 
designsonder, designspel, samt att kommunicera med olika målgrupper som man kan tänkas 
komma i kontakt med i produktutvecklingsarbete. Efter genomgången kurs skall studenten kunna 
summera och presentera förslag på produkter baserat på användardrivna metoder, redovisa 
värderade välgrundade val, samt förmedla insikter om användardrivna metoder. Kandidatkursen 
i termin 6 har som ambition att alla projekt ska genomföras med externa verksamheter som 
uppdragsgivare. Exempel på uppdragsgivare under åren 2020–2021 är Epiroc, Toyota Material 
Handling, FOI –Totalförsvarets forskningsinstitut, Tricircular, ABB och Borggårds bruk.  

Under den stora projektkursen under termin 9 genomförs projektet ibland helt utifrån 
problemställningar som presenteras av externa verksamheter, och ibland utifrån 
forskningsprojekt med nära samarbete med externa parter. Exempel på externa verksamheter 
under åren 2019–2020 är Epiroc, Husqvarna, Holms Industri, ABB, Siemens och Saab. Flera av 
projekten genomfördes i anslutning till forskningsprojekt som finansierades av bland annat 
Vinnova och Energimyndigheten.  

Studenterna kommer också i kontakt med externa verksamheter under examensarbetet i termin 
10. Vanligtvis utförs examensarbetet i samarbete med ett företag/offentlig sektor eller liknande.  

Överlag säkerställer utbildningens struktur och utformning att alla studenter på DPU-programmet 
interagerar med det omgivande samhället vid flera tillfällen under utbildningens gång. En viktig 
poäng med DPU-programmet är att de interagerar med det omgivande samhället på flera olika 
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plan. Dels direkt med användare, dels företag, och dels offentlig sektor. Den erfarenhet som 
studenterna erhåller av samarbete med externa parter och det omgivande samhället byggs upp och 
utvecklas över tiden. Eftersom progressionen bygger på olika projekt och olika verksamheter, 
skiljer sig det specifika innehållet åt mellan de enskilda studenterna, dock är den generella 
kunskapsuppbyggnaden densamma. Det är i sig berikande för utbildningen som helhet, och 
studenterna får också möjlighet, inom ramen för utbildningen, att dela erfarenheter med andra 
studentgrupper, vilket vidgar perspektiven hos studenterna. De enskilda erfarenheterna bidrar till 
att skapa unika kunskaper och förmågor hos de enskilda studenterna, något som uppskattas av 
dem och av deras framtida arbetsgivare. 

5.5 Övrigt 
Programnämnden har sedan 2018 börjat arbeta systematiskt med trendspaning via sina 
näringslivsrepresentanter. De sammanfattar regelbundet vad som sker i industrin på 
programnämndsmöten, och under nämndens internat 2018 och 2019 har de frågeställningar som 
kommit upp konkretiserats, vidarebearbetats och följts upp. Dessa har följts upp under nämndens 
sammanträden under 2020. 

5.6 Lägesbedömning och vidare arbete 
Lägesbedömning:  

- Programmets koppling till arbetslivet är god genom återkommande projekt med externa 
parter genom utbildningen. 

- Programmet har genom den goda representationen av ledamöter från näringslivet i 
nämnden en god koppling till ytterligare och mer generella behov i arbetslivet. 

- En viss uppföljning av erfarenheter från alumner har skett, men den är inte så systematisk 
som vore önskvärt.  

Att arbeta vidare med:  

- Påbörja arbetet med den nyligen initierade systematiska alumniuppföljningen. 
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6 Studentperspektiv 
Bedömningsgrunder: 

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

6.1 Studentrepresentation 
På programnämndsnivå är studenterna representerade såväl i beredande organ, så kallade 
programplaneringsgrupper, som i beslutande organ som programnämnd och VA (verkställande 
avdelningen). DPU-studenterna företräds specifikt i programplaneringsgruppen samt i program-
nämnden av en studieutvecklingssamordnare från Maskinteknologsektionen vilken DPU-
programmet tillhör, samt ytterligare studenter med speciellt ansvar för att bevaka kandidat- 
respektive masterdelen av programmet. Vid programnämndsmötena företräds 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 
kvalitetsutveckling 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 examensarbetena 

6.2.1 Exempel från kursutvärderingar  

Information om kurserna samlas in på två sätt, dels via det elektroniska kursutvärderingssystemet 
Evaliuate och dels via studentkåren LinTek. I BILAGA 6 beskrivs programnämndernas hantering 
av informationen.  

Om man ser på resultatet från Evaliuate under de senaste tre åren för kurserna som ges under 
termin 1–6 ser man att kursmedelbetyget ligger relativt högt under alla terminer (se Diagram 3). 
Endast 6 av 26 kurser har ett kursmedelbetyg under 3,5, och endast två av kurserna under 3. 
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Diagram 3: Kursmedelbetyg för kurser terminerna 1–6 

Svarsfrekvensen för de olika kurserna varierar över tid, med ett medelvärde på 25%. Den är 
generellt något lägre för kurserna som avslutas precis före sommaren. Det skulle kunna bero på att 
studenternas fokus då ligger på annat (till exempel sommarjobb), och att kursvärderingsenkäten 
därför glöms bort. Det finns för DPU ingen korrelation mellan kursmedelbetyg och svarsfrekvens. 

Studentkårens utvärderingar ger en hel del kompletterande information jämfört med de från 
Evaliuate, och innehåller också interaktion med examinatorerna. Protokollen från mötena med 
kursdeltagare och examinatorn delas med nämndens ordförande samt ordförande i 
programplanegruppen. Resultaten diskuteras sedan på regelbundet återkommande möten med 
programplanegruppen (PPG-DPU). Här uppmärksammas stort som smått, men diskussionerna 
fokuserar på kurser som behöver förbättras, och kurser som dras med problem som inte åtgärdas 
över tiden. Vid smärre förbättringsbehov framförs dessa av studenterna, och PPG bevakar kursen. 
Om kursens medelbetyg är lägre än 3 tar utbildningsledaren, ibland tillsammans med PPG:s 
ordförande, kontakt med aktuell studierektor för diskussion kring kursens framtida utveckling. 

Ett exempel på en kurs på programmet som fått mycket uppmärksamhet från PPG är 
Produktionsteknik för design och produktutveckling. Kursen har flyttats runt en del i 
programplanen och inte riktigt hittat sin utformning. Under 2020 tillsattes en ny examinator för 
kursen och i samband med detta påbörjades ett mer systematiskt kursutvecklingsarbete. I 
kursvärderingen framkommer att en del av de problem som påtalats har åtgärdats, men att några 
återstår. PPG fortsätter att bevaka kursen och föra dialog med examinator och studierektor.  

6.2.2 Exempel från studentundersökningen 

Studentundersökningen genomförs med ett intervall på två till tre år. Några utvalda delar från 
studentundersökningen avseende DPU-programmet redovisas i Tabell 13. 

 2015 2017 

 DPU LiTH DPU LiTH 

Totalindex 4,5 4,2 4,4 4,3 

Utbildningsindex 4,2 4,1 3,9 4,0 

Utbildningens relevans för framtida yrkesliv 4,3 4,4 4,0 4,2 

Tillgången på lokaler och utrustning 3,1 3,7 3,1 3,4 

Återkoppling på prestationer 3,1 3,7 3,1 3,4 
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Rekommendera min utbildning till andra 4,6 4,3 4,5 4,4 

Rekommendera LiU till andra 4,7 4,4 4,6 4,5 

Tabell 13: Data från studentundersökningen 2015–2017. I tabellen redovisas data för DPU-
programmet samt motsvarande index för alla utbildningar som ges vid den tekniska fakulteten 
(LiTH). 

Siffrorna pekar på att DPU-studenternas sammanfattningsindex totalt och för utbildningen 
specifikt, liksom för kriteriet relevans för framtida yrkesliv, ligger i paritet med LiTH:s index. 
Totalindex för DPU har sjunkit med 0,1 mellan undersökningarna, men inga större förändringar 
kan noteras bland delkriterierna. Det som sticker ut som minst positivt är dels tillgången på lokaler 
och utrustning, dels återkoppling på prestationer.  

För tillgången på lokaler och utrustning ligger DPU klart under motsvarande siffror för hela LiTH. 
Det är något förvånande då DPU-studenterna har tillgång till en mängd olika verkstäder och 
digitala resurser, se kapitel 2.2.  

Återkoppling av prestationer skulle vara intressant att följa upp i närtid, och vid behov verka för 
ökad grad av återkoppling till studenterna. 

Överlag verkar ändå DPU-studenterna vara nöjda och stolta över sin utbildning. Jämfört mer 
LiTH:s index är det fler DPU-studenter som skulle rekommendera både sin egen utbildning och 
LiU som lärosäte till andra. 

6.2.3 Reflektionsdokument 

I samband med att studenterna skriver sitt examensarbete ska de även lämna in ett 
reflektionsdokument (se BILAGA 4). Instruktionerna för hur dessa dokument ska utformas 
reviderades hösten 2017 för att bättre fånga upp specifika synpunkter. 

Återkoppling till programledning från dessa reflektionsdokument sker inte på något systematiskt 
vis utan de granskas och godkänns av respektive examinator. Ingen examinator har dock med 
anledning av innehållet hört av sig till programledningen sedan dessa infördes.  

6.3 Återkoppling till studenterna 
Återkoppling till studenterna om vidtagna åtgärder utifrån inkomna synpunkter sker på flera olika 
sätt, vilket redovisas i BILAGA 6. Utöver detta sker en kontinuerlig återkoppling i de diskussioner 
som sker inom PPG-gruppen där studenterna är representerade. Genom dessa representanter kan 
arbetet återkopplas till Maskinteknologsektionen, som omfattar studenter från bland annat 
civilingenjörsprogrammen för Maskinteknik, Design och produktutveckling samt Energi-miljö-
management. 

6.4 Lägesbedömning och vidare arbete 
Lägesbedömning: 

- LiTH har ett omfattande system med flera olika verktyg där studenterna ges möjlighet att 
påverka sin utbildning och sin studiesituation. 

- Det elektroniska utvärderingssystemet Evaliuate dras med stora problem vad gäller 
svarsfrekvens, men det fungerar som ett komplement till LinTeks utvärderingar. I framför 
allt de högre årskurserna kan dock studenternas medverkan i LinTeks utvärderingar 
förbättras. Programledningen har överlag ett gott samarbete med kåren och studenterna 
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vad gäller utvärdering och medverkan vid programutveckling. Under de senaste två åren 
har det dock varit svårt för sektionen att hitta en kandidatansvarig på DPU-programmet. 

- Studentundersökningarna visar överlag samstämmighet med LiTH:s totala resultat, men 
skiljer sig på ett par punkter. Missnöje med återkoppling av prestationer skulle behöva 
följas upp. 

Att arbeta vidare med: 

- Verka för att öka svarsfrekvensen på Evaliuate och i samarbete med kåren även 
medverkandegraden i deras utvärderingar. 

- Följa upp och, vid behov, vidta åtgärder för ökad återkoppling av studenternas 
prestationer. 

- Verka för att skapa systematiska rutiner för uppföljning av reflektionsdokument från 
examensarbeten. 
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7 Jämställdhetsperspektiv 
Bedömningsgrund:  

- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, utformning och 
genomförande.  

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 Tabell 14 visas studentgruppens sammansättning sedan Ht2016. 

 Andel kvinnor Andel män 

Ht2016 37% 63% 

Ht2017 40% 60% 

Ht2018 50% 50% 

Ht2019 47% 53% 

Ht2020 53% 47% 

Ht2021 50% 50% 

Tabell 14: Andelen kvinnor och män som förstagångsregistrerats Ht2016-2021, underlag från 
UHR:s antagningsstatistik, urval 2 för respektive år. 

Tabellen visar tydligt att DPU-programmet attraherar kvinnliga sökande i större utsträckning än 
många andra civilingenjörsprogram. Andelen kvinnor/män ligger med ett undantag (2016) inom 
40–60-intervallet, vilket gör att studentgruppen kan betraktas som jämställd.  

Tre program i Sverige som är jämförbara med DPU-programmet i Linköping är Teknisk Design på 
Chalmers, Design och produktframtagning på KTH samt Maskinteknik - teknisk design i Lund. 
Andelen kvinnor/män på dessa 3 program ligger, precis som DPU-programmet, mestadels inom 
40–60-intervallet under tidsperioden 2016–2020. 

7.2 Examinatorgruppens sammansättning 
I Tabell 11 och Tabell 12 redovisas examinatorerna för de obligatoriska kurserna år 1–3 samt för 
den största masterprofilens obligatoriska kurser.  

Under de tre första åren är 3 av 22 (14%) examinatorer kvinnor. Studenterna möter kvinnliga 
examinatorer under 3 av 6 terminer. Andelen kvinnor som examinatorer speglar här 
könsfördelningen inom de avdelningar som ger kurserna. 

På de obligatoriska kurserna inom masterprofilen Produktutveckling – Teknisk design finns det i 
dagsläget ingen kvinnlig examinator. Även om det delvis speglar avdelningarnas könsfördelning, 
särskilt könsfördelningen på de seniora lärarpositionerna, så är den inte helt rättvisande. Bland 
examinatorerna på samtliga kurser (både obligatoriska och valbara) inom alla tre masterprofiler 
är könsfördelningen 23% kvinnor och 77% män. Det innebär att studenterna rent statistiskt möter 
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fler kvinnliga examinatorer än vad fördelningen bland de obligatoriska kurserna inom den största 
masterprofilen indikerar. 

7.3 Innehåll, utformning och genomförande 
Att förmedla kunskap om hur tekniken och tekniska lösningar påverkas av de normer och 
värderingar 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. Enligt alla kursplaner ska kursen 
bedrivas på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och 
utvecklas. 

Vad gäller kurslitteratur för kurserna i år 1–3 förekommer litteratur författad av kvinnor på 5 av 
de 20 kurser där specifik kurslitteratur specificeras i kursplanen: TMKA06 Introduktion till design 
och produktutveckling, TMKT97 Produktergonomi, TEAE01 Industriell ekonomi, TMKM11 
Material för design och TEIO47 Integrerad projektledning. Inom några av kurserna förekommer 
även till exempel ”internt material” och ”vetenskapliga artiklar och rapporter”, där innehållet och 
därmed könsfördelningen mellan aktuella författare varierar över tiden. 

Inom programmet erbjuds många typer av läraktiviteter och examinationsformer, för att 
studenterna ska bli väl förberedda för olika typer av uppgifter, men också för att tillgodose olika 
studenters lärstilar och säkerställa att studenter inte missgynnas baserat på kön, sexuell läggning, 
etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller ålder. Till exempel är det vanligt att en 
skriftlig tentamen som examination på en kurs kompletteras med olika typer av 
inlämningsuppgifter eller laborationer, utförda enskilt eller i grupp. Detta beskrivs närmare under 
kapitel 2.1 - CDIO-standard 8.  

Ett sammanhang då det finns anledning att särskilt hantera jämställdhetsperspektivet är vid 
sammansättning av grupper inför projektkurserna, där jämställdhet ska vägas mot andra aspekter 
som också är i studenternas intresse. Projektgrupperna och uppsatsparen sätts samman utifrån 
studenternas önskemål om inriktning, samt vilka uppdragsgivare som är med i projektet och deras 
önskemål om inriktning. I praktiken blir det oftast någon inriktning som blir ”översökt” och då 
sker urvalen utifrån projektens respektive karaktär och de förväntade uppsatsämnena. I möjligaste 
mån blandas kön, men det är inte alltid möjligt. Ett komplext pussel ska läggas, där hänsyn ska tas 
till de yttre förutsättningarna ovan. Någon gång kan detta leda till att en projektgrupp består av 
enbart det ena könet.  

Innehållsmässigt kan det finnas anledning att i vissa kurser lyfta jämställdhetsperspektivet, i en 
bred mening. Det gäller framför allt kurser där individer och grupper diskuteras, analyseras och 
utvecklas. I kursen Användardriven produktutveckling arbetar studenterna med olika typer av 
externa kontakter, till exempel barn/ungdomar i skolåldern, ibland genom skolor och ibland 
genom olika fritidsverksamheter. I flera andra kurser arbetar studenterna med klassiska industri-
/ingenjörsföretag. I kursen Designstudio II är det offentlig sektor som är kontexten, med olika 
typer av användare, inte sällan marginaliserade grupper, till exempel ofrivilligt ensamma. 
Programmet täcker alltså in flera olika organisationer, produkter, kontexter, användare och roller, 
som tillsammans ger en variation och balans. I dagsläget finns dock inte en systematisk översynen 
inom programmets kurser. 

Ett tydligt exempel på programmet där jämställdhetsperspektivet är integrerat i innehållet är 
kursen Normkreativa perspektiv på design, makt och förändring. Kursen är valbar på DPU-
programmet i termin 8 och omfattar samtida perspektiv och nyckelkoncept inom det normkreativa 
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området, relaterat till design. Kursen täcker underliggande föreställningar, konsekvenser för 
samhället i stort, och hur förändring kan åstadkommas. 

Programnämnden beaktar kontinuerligt likavillkorsaspekter vilket inkluderar 
jämställdhetsperspektivet. Framkommer något anmärkningsvärt i kursutvärderingarna eller via 
andra kanaler hanteras detta skyndsamt. Det är dock relativt ovanligt att något framkommer. 
Denna bild stämmer ganska väl överens med bilden som framträder i studentundersökningen från 
2017. I denna framkommer dock att 13% av studenterna någon gång upplevt att de blivit 
diskriminerade av lärare eller handledare på grund av kön. 10% av respondenterna upplever att de 
blivit diskriminerade eller kränkta av andra studenter på grund av kön. Frågan diskuterades i 
samband med studentundersökningen med studenter och inom lärargruppen, men ingen 
uppföljning har skett. 

I Diagram 4 redovisas studieresultaten för studenter som antagits och förstagångsregistrerade sig 
Ht2014-2018, det vill säga de senaste fem åren med möjlighet att kunna slutföra termin 6. 
Poängproduktionen per termin visas totalt och uppdelat på kvinnliga och manliga studenter. 

 

Diagram 4: Genomsnittligt antal avklarade hp efter termin 6 för DPU-studenter som påbörjade 
sina studier mellan 2011 och 2015. Underlag utdrag från LADOK 2021-02-18. 

Diagrammet visar att det inte är några anmärkningsvärda skillnader mellan kvinnor och män 
avseende poängproduktion. 

7.4 Lägesbedömning och vidare arbete 
Lägesbedömning:  

- Programmet har antagit studenter med en relativt jämn könsfördelning. 

- Poängproduktionen visar ingen anmärkningsvärd skevhet utifrån kön. 
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- Andelen examinatorer som är kvinnor är något låg och kurslitteraturen är övervägande 
författad av män. 

- Jämställdhetsperspektivet är inte systematiskt integrerat i programmets innehåll. 

Att arbeta vidare med:  

- Se över, i dialog med lärargruppen, hur medvetenheten om jämställdhetsperspektivet kan 
tas upp i olika kurser. Systematiskt gå igenom vilka kurser där det skulle vara lämpligt att 
integrera jämställdhetsperspektivet i innehållet. 

- Verka för att öka antalet kvinnor som vill göra en akademisk karriär inom DPU-området 
för att på sikt öka antalet kvinnliga examinatorer. 

- Följa upp hur andelen studenter som upplever sig diskriminerade eller kränkta på grund 
av kön utvecklar sig sedan förra studentundersökningen, med fördel på fakultetsnivå. 

- Uppmuntra kursansvariga att söka litteratur författad av kvinnor. 
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8 Hållbarhetsperspektiv 
Bedömningsgrund:  

- Ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, utformning och 
genomförande. 

8.1 Kunskap om hållbar utveckling 
Enligt beslut ska studenterna vid LiU, inom sina utbildningsprogram, få en grundläggande 
kännedom om och förståelse för hur hållbar utveckling är relevant inom respektive 
utbildningsområde. 

För civilingenjörsexamen finns examensmålet ”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”. Ett sätt att analysera hur det 
examensmålet avspeglas i kurserna under programmets första tre år är att studera 
programmatrisen i Tabell 15. Mål 2.5 relaterar till social hållbarhet, mål 4.1 till alla tre 
hållbarhetsdimensioner och mål 4.2 till ekonomisk hållbarhet.  

 

Tabell 15: Kursmatris för de 6 första terminerna på DPU-programmet. Mål 2.5 relaterar till 
social hållbarhet (markeras med orange ram), mål 4.1 till alla tre hållbarhetsdimensioner (grön 
ram) och mål 4.2 till ekonomisk hållbarhet (blå ram). 

I tabellen kan läsas att alla tre hållbarhetsdimensioner är frekvent förekommande i kurser under 
programmets första tre år. Samtliga introduceras, och i viss mån även undervisas, under de två 
första terminerna. Under termin 3 och framåt förekommer samtliga dimensioner i flertalet kurser, 
både inom kategorin introducera, undervisa och använda.  

Dock ger Tabell 15 en något skev bild. I samband med PPG:s strategiska utvecklingsarbete har 
lärare och studenter tillsammans analyserat innehållet i kurserna mer på djupet. Det har då 
framkommit att social hållbarhet är väl representerat i programmet, och att det finns en 

Termin Kurskod 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
1 TATA67 Linjär algebra med geometri UA UA UA UA A
1 TDDE04 Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande A IU I IU IU I IU I
1 TMKA06 Introduktion till design och produktutveckling IU I IU IU IU IU IU IU IU IU I IU IU I
1 TATB01 Matematisk grundkurs IUA IUA UA UA IUA

2 TMKT58 Formgivning och formseende A IUA A IUA IUA A IUA IUA
2 TMME07 Mekanik - statik UA U A A
2 TDDE33 Användardriven produktutveckling UA IU UA UA UA IUA A U A I UA
2 TATA41 Envariabelanalys 1 IUA UA A UA A
2 TATA42 Envariabelanalys 2 IUA UA A UA A

3 TMME13 Mekanik - dynamik UA I U I A
3 TMKA05 Konstruktionsmetodik U U I U U U I U A A A A U U U I
3 TATA69 Flervariabelanalys IUA UA A UA A
3 TKMJ24 Miljöteknik UA U U U U U U U U U I I U
3 TMMV04 Termodynamik U U I U U U I I I

4 TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs A A I UA I UA UA I UA UA UA UA
4 TMKT97 Produktergonomi A A U U U U U A A U U I U U
4 TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs IUA IUA IU U U A A
4 TMKT59 Datorn som designverktyg A A IUA A A A IUA IUA A IUA UA UA
4 TMHL07 Hållfasthetslära, grundkurs UA UA UA A

5 TEIM11 Industriell marknadsföring A IU UA I UA UA IU A UA A UA UA
5 TMKM11 Material för design A IUA IU IUA IU I IUA IU A A A UA IUA IU I
5 TMPT06 Produktionsteknik för design och produktutveckling U UA UA UA UA UA
5 TMKT39 Maskinelement A A IUA UA UA I I A I

6 TSRT21 Dynamiska system och reglering A IU IU UA IU A A IA I IU IU IU
6 TMKT82 Kandidatarbete produktutveckling A A UA IU UA UA UA U U UA UA UA IUA IU UA UA U I
6 TEIO47 Industriell projektledning UA IUA UA UA A UA UA UA UA A A IUA IUA A UA A



LINKÖPINGS UNIVERSITET 41(69) 
  
 

 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 

förbättringspotential när det gäller miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det är framför allt i de 
programunika kurserna inom design och produktutveckling som social hållbarhet tas upp. Det kan 
till exempel handla om hur design påverkar människor och därmed hållbarhet och hur man som 
designer kan inkorporera hållbarhet i din utformning av produkter och tjänster. Kursen 
Miljöteknik fokuserar framför allt på miljömässig hållbarhet. I PPG:s analys har det framkommit 
att kursen är en bra introduktionskurs till miljömässig hållbarhet, men att det finns en stor 
förbättringspotential att ta upp även andra hållbarhetsperspektiv. I analysen har det bland annat 
även framkommit att kursen Produktergonomi borde kunna fokusera mer på FN:s globala mål om 
god hälsa och välbefinnande samt att kurserna Industriell ekonomi och Industriell marknadsföring 
borde kunna fokusera mer på ekonomisk hållbarhet.  

Då flera kurser har olika hållbarhetsdimensioner som fokus, innebär det att hållbarhet 
återkommande examineras genom hela programmet. Flertalet projekt, både i kandidatkursen, i 
projektkursen i termin 9 samt i det avslutande examensarbetet har historiskt haft ett tydligt fokus 
på hållbarhet. 

På masterprofilen Produktutveckling – Teknisk design finns det flertalet kurser som har ett 
huvudfokus på hållbarhet, till exempel Integrerad produkt- och tjänsteutveckling, Resurseffektiva 
produkter och Avancerad miljödriven produktutveckling. Även på masterprofilen 
Produktutveckling – Management finns ett stort inslag av hållbarhet i kurserna på avancerad nivå. 
Masterprofilen Produktutveckling – Konstruktion och produktion har dock inte ett lika tydligt 
hållbarhetsfokus. 

Den kunskap som förmedlas i kurserna ligger till grund för att studenterna i sitt examensarbete, 
både på grund- och avancerad nivå, ska kunna göra bedömningar med hänsyn till tillämpliga etiska 
och samhälleliga villkor såsom ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Detta 
beskrivs i kursplanen för examensarbetet, och att så är fallet säkerställs via tabellen ovan. 

8.2 Lägesbedömning och vidare arbete 
Lägesbedömning: 

- Sammantaget är hållbarhetsperspektivet relativt väl representerat under de första tre åren 
på DPU-programmet.  

- DPU-programmet täcker väl upp för social hållbarhet, och relativt väl för miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet.  

Att arbeta vidare med:  

- Verka för att fler kurser under framför allt programmets tre första år ska lägga större fokus 
på hållbarhetsperspektivet. 
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9 Analys av nyckeltal 
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 nyckeltalen 
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: Jämställdhetsperspektiv. 
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 16 framgår hur det 
sett ut för DPU-programmet de senaste fem åren för antagna i betygsgrupp BI (den betygsgrupp 
där de ingår som söker direkt från gymnasieskolan) efter urval 2: 

Ht2017 Ht2018 Ht2019 Ht2020 Ht2021 

19,06 19,17 19,15 19,43 19,26 

Tabell 16: Meritvärde för den sist antagen student 

Notera att alla övriga studenter antagna ett visst år alltså har ett meritvärde som överstiger värdena 
i tabellen. Meritvärdet för studenterna på DPU-programmet står sig väl jämfört med övriga 
program på LiTH, och varierar marginellt över tiden. 

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 Diagram 5 visas resultaten för DPU-studenterna i 
jämförelse med övriga civilingenjörsprogram på LiU. 

 

Diagram 5: Studenternas medelpoäng på diagnostiska provet (maxpoängen är 26) för DPU 
respektive alla LiU:s civilingenjörsprogram. 2007 var första året med antagning till DPU. 
Underlag från huvudstudierektor på MAI.  
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Diagrammet visar att DPU-studenterna historiskt visat på ett medelresultat i paritet med eller 
något lägre än medelvärdet för alla LiU:s civilingenjörsprogram. Notera att inget diagnostiskt prov 
genomfördes år 2020 på grund av covid-19. 

En möjlig förklaring till DPU-studenternas något lägre resultat jämfört med övriga 
civilingenjörsstudenter på LiU skulle kunna vara att DPU-programmet attraherar studenter som 
inte har matematik och matematiskt relaterade ämnen som prioritet, utan snarare en passion för 
ämnen relaterade till design och produktutveckling. En annan förklaring skulle kunna vara 
huruvida DPU-studenterna har haft längre studieuppehåll mellan gymnasiet och universitetet än 
studenter från övriga program, där den längre frånvaron av matematikundervisning inte hunnit 
kompenseras vid tidpunkten för det diagnostiska provet. 

Huruvida detta är ett problem för DPU-studenterna kan man ta reda på genom att analysera hur 
de klarar sina matematikstudier jämfört med studenter från andra program. En första 
undersökning av kullarna 2019 och 2020 indikerar inga tydliga skillnader i resultat mellan DPU-
studenter och övriga, men en djupare analys samt uppföljning av de senast antagna (2020 och 
även 2021) är angeläget. 

9.3 Lägesbedömning och vidare arbete 
Lägesbedömning: 

- Antagningspoängen är tillfredställande, och varierar mycket lite över tiden. 

- DPU-studenternas resultat på diagnostiska provet i matematik har under de senaste åren 
legat under resultatet från övriga civilingenjörsprogram vid LiTH 

Att arbeta vidare med:  

- Analysera och fortsätta följa upp DPU-studenternas resultat från matematikkurserna i 
årskurs 1 och 2. Vid behov ta fram åtgärdsplan.  
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 METODER FÖR ATT SÄKRA ATT DE NATIONELLA EXAMENSMÅLEN 
UPPNÅS 

Arbetet med att formulera och verifiera programmålen för de flesta utbildningsprogram vid 
tekniska fakulteten, såväl kandidat- och masterutbildningar som ingenjörsutbildningar, 
genomförs på ett enhetligt sätt. Grunden för detta är CDIO-ramverket. CDIO är ett internationellt 
nätverk samt ett ramverk för utveckling av ingenjörsutbildningar. CDIO-ramverkets utgångspunkt 
är definitionen av en ingenjör, ”We believe that every engineer should be able to Concieve – 
Design – Implement – Operate complex value-added engineering products, processes and systems 
in a modern, team-based environment.” För att åstadkomma detta finns två grund-dokument, 
CDIO Syllabus (CDIO:s målförteckning) och CDIO Standards (CDIO:s principer). CDIO Syllabus 
anger förväntade kunskaper, färdigheter och förmågor hos en utexaminerad ingenjör (se kapitel 0 
nedan), medan CDIO:s principer handlar om hur ett utbildningsprogram bör utformas för att 
målen ska kunna nås (se CDIO-PRINCIPERNA SOM GRUND TILL UTFORMNING OCH 
GENOMFÖRANDE BILAGA 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 insikt i aktuell forskning inom 
teknikområdet.  

 

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

 

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

 

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

 
Motsvarande målbilder finns för alumner med kandidat- respektive masterexamen. 

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, genomförande 
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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. 

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 
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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  
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 

  



LINKÖPINGS UNIVERSITET 47(69) 
  
 

 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 

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 

 

Koppling mellan de nationella examensmålen och CDIO-målen 

Även om LiTH Syllabus erbjuder ett sätt att strukturera mål för kunskaper, färdigheter och 
förmågor som passar bra för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, skall dock de nationella 
examensmålen i Högskoleförordningen för respektive utbildning uppfyllas. Därmed krävs en 
koppling mellan examensmålen och målen i LiTH Syllabus. Figur 1 visar översättningen mellan 
examensmålen och CDIO-målen för civilingenjörsexamen och Figur 2 och Figur 3 motsvarande 
för master- respektive kandidatexamen. 
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Figur 1: Examensordningens mål för civilingenjörsexamen mot CDIO-mål 

 

Tekniska fakulteten tillämpar principen att de studenter som tar ut en civilingenjörsexamen även 
får en masterexamen. I Figur 2 redovisas kopplingen mellan examensmålen för masterexamen och 
CDIO-målen. 

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 ti l l  
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 ti l l  människors förutsättningar och behov och 
samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling

x x x x x x

Mål 8 visa förmåga ti l l  lagarbete och samverkan i  grupper med olika 
sammansättning x x

Mål 9

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

x x

Mål 10
visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn ti l l  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 12 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
fortlöpande utveckla sin kompetens x x

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

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 i LiTH Syllabus, ”Planering, 
genomförande och presentation av forsknings- eller utvecklingsprojekt med hänsyn till 
vetenskapliga och samhälleliga behov och krav” används främst för kurser som nyttjas för en 
fristående masterexamen. Många avancerade kurser samläses dock med 
civilingenjörsprogrammen. 

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). 

 
Figur 3: Examensordningens mål för kandidatexamen 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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Mål 1

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet 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 huvudområdet 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 x

Mål 4

visa  förmåga att kri ti skt, s jä lvs tändigt och kreativt identi fiera  och 
formulera  frågestä l lningar, att planera  och med adekvata  metoder 
genomföra  kva l i fi cerade uppgi fter inom givna tidsramar och 
därigenom bidra  ti l l  kunskapsutveckl ingen samt att utvärdera  detta  
arbete

x x x x x x x x

Mål 5

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

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 x

Mål 7

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn ti l l  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

Mål 3-9 
förutsätter 
uppfyllelse 
av mål 1-2

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 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Mål 1

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 
inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om 
til lämpliga 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 skriftl igt redogöra för och diskutera 
information, problem och lösningar i  dialog med olika grupper 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 ti l l  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

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

Mål 2-8 
förutsätter 
uppfyllelse 
av mål 1
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Kursmatriser 

För att säkerställa måluppfyllelsen används kursmatriser som sammanställs till programmatriser. 
Kursmatriserna kopplar lärandemålen i kursplanen till målen i LiTH Syllabus på nivå X.Y, se Figur 
4. 

 

Figur 4: Kursmatris 

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 kunskapsområden 
som markerats med U i kursmatrisen ska examineras och i kolumnen E anges provkoden för 
examinationen, dvs under vilket provmoment respektive mål examineras. Mer information om hur 
examinationen utförs finns i respektive kursplan. Kursmatriserna ger viss information 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 
https://www.lith.liu.se/lith-remisser/formular-och-

 

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 
naturvetenskapliga 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 FÖRVERKLIG-ANDE AV TEKNISKA PRODUKTER, 
SYSTEM OCH TJÄNSTER MED HÄNSYN TILL AFFÄRS-MÄSSIGA 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 utvecklings-
projekt 

     

5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt      

5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt      

https://www.lith.liu.se/lith-remisser/formular-och-vagledning/1.753169/Vgledningfrutformningavkursplanerlrandemlochkursmatriser.pdf
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vagledning/1.753169/Vgledningfrutformningavkursplanerlrandemlochkursmatriser.pdf. För en 
kurs som enbart ges inom ramen för en ingenjörsutbildning behöver endast avdelningarna 1–4 
fyllas i. 

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, formulerade 
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, 
inlämningsuppgifter, mm. Det kan också noteras att till exempel en laboration kan syfta till att 
uppnå olika mål beroende på laborationens innehåll och genomförande, såväl inhämtande av 
ämnesmässiga kunskaper som träning av generiska förmågor kan åstadkommas beroende på 
upplägg och redovisningsform. 

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           

    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. 

 

https://www.lith.liu.se/lith-remisser/formular-och-vagledning/1.753169/Vgledningfrutformningavkursplanerlrandemlochkursmatriser.pdf
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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 innehållet, 
dels via studievägledningen och dels genom att de uppmanas till det i samband med 
kursutvärderingar.  I det elektroniska kursutvärderingssystemet Evaliuate finns en fråga om 
studenten anser att kursens innehåll, genomförande och examination stämmer med kursplanen. I 
de kursvärderingar som studentkåren LinTek sammanställer finns en rubrik ”Kursens innehåll 
jämfört med studieinformationen”, 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 diskuterar 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 omhändertas finns i BILAGA 6. 

 

3 Progression i utbildningarna 

På tekniska fakulteten erbjuds nästan all utbildning som sammanhållna program med tydligt 
yrkesfokus. Programmen innehåller en hög andel obligatoriska kurser och därmed finns möjlighet 
att styra progressionen såväl med avseende på lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer. 
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 
matematiska och naturvetenskapliga ämnen respektive teknikvetenskapliga ämnen) ser man 
generellt betydligt fler I och U under första delen av utbildningen, medan man under senare delen 
finner fler U och A, d v s man utnyttjar 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 

https://liu.se/studieinfo


LINKÖPINGS UNIVERSITET 53(69) 
  
 

 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 

(väsentligt fördjupade 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 laborationer för att 
examinera andra typer av färdigheter. Längre fram i utbildningen möter studenterna mer varierad 
examination som exempelvis inlämningsuppgifter och projektuppgifter.   

 

4 Studenternas möjlighet att slutföra utbildningen inom planerad studietid 

För att studenterna ska ha möjlighet att slutföra utbildningen inom planerad studietid erbjuds en 
ordinarie examination samt två omexaminationstillfällen per kurs och läsår. Studievägledningen 
stöttar studenterna med information, studieplanering, vägledning, förebyggande arbete, 
studieteknik och för studenternas talan såväl i studentärenden som i diskussioner kring 
utformningen av programmen för att tillvarata en bred studentgrupps intressen. Studenterna på 
ett utbildningsprogram inom tekniska fakulteten har en särskild studievägledare att vända sig till 
och alla studievägledare hanterar flera liknande program. 

Kopplat till enskilda kurser förekommer även andra sätt att stötta studenterna, genom exempelvis 
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 studievägledningen 
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 studieplanering.  

• Inför påbörjandet av kandidatprojektet finns ett skarpt poängkrav som innebär att 
studenten senast 3 veckor in i läsperiod 2 på höstterminen före den vårtermin då 
kandidatprojektet ska genomföras, ska ha minst 90hp 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 150hp. 

• För tillträde till examensarbete på masternivå krävs minst 240hp 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 30hp. Ett 
examensarbete på masternivå kan påbörjas när som helst under läsåret, så länge 
poängkravet är uppfyllt. 
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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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 CDIO-PRINCIPERNA SOM GRUND TILL UTFORMNING OCH 
GENOMFÖRANDE 

I det andra grunddokumentet i CDIO-ramverket, CDIO Standards eller CDIO-principerna, finns 
tolv principer som karaktäriserar ett utbildningsprogram som följer CDIO-ramverket och strävar 
efter att uppnå definitionen av en ingenjör. CDIO-principerna kan även vara ett stöd för 
utvecklingsarbetet kring ett utbildningsprogram samt fungera som ett verktyg för självvärdering. 
CDIO-principerna är ursprungligen skrivna för att enbart gälla 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 färdigheter 
sker integrerat genom hela utbildningen, och enligt en tydlig plan. 

 

CDIO Standard 4 – Introduktion till ingenjörsarbete 

Programmet innehåller en introduktionskurs där studenterna får egna praktiska 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. 
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CDIO Standard 7 – Integrerat lärande 

Programmet innehåller läraktiviteter där studenterna på ett integrerat sätt tillägnar sig 
ämneskunskaper samtidigt som de utvecklar färdigheter enligt programmets mål. 

 

CDIO Standard 8 – Aktivt lärande 

Programmets undervisning och lärande baseras på metoder för studentaktivt och 
erfarenhetsbaserat lärande. 

 

CDIO Standard 9 – Utveckling av lärarkollegiets ingenjörskompetens 

Lärosätet genomför åtgärder och aktiviteter som stärker lärarkollegiets kompetens avseende 
ingenjörsarbete och de ingenjörsfärdigheter som ingår i programmets mål. 

 

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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 PROGRAMNÄMNDERNAS ORGANISATION OCH ARBETE 

Utbildningsprogrammen vid tekniska fakulteten planeras och administreras av fem 
programnämnder som alla hanterar flera olika typer av program inom ett visst 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-2019-01381, 
https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/620510) 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-2019-00351, https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/753082). 

 

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 vetenskapligt 
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 gruppsuppleanter 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 
(studienämndsordföranden 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 
verksamhetsföreträdarna samt företrädarna för allmänna intressen är tre år, medan 
studentföreträdarna är förordnade för ett läsår.  

 

2 Programnämndernas arbete 

Programnämndernas arbete handlar huvudsakligen om att planera, följa upp, utvärdera samt 
verka för ständig kvalitetsförbättring av utbildningarna inom nämndens ansvarsområde. 
Programnämnden sammanträder 4–5 gånger per läsår. Det löpande arbetet sker i 
programplaneringsgrupper, som träffas ca var tredje vecka. Antalet programplaneringsgrupper är 
beroende av antalet program och bredden inom programutbudet och varierar således mellan 
programnämnderna. Programplaneringsmötena har en beredande roll.  

Individuella studentärenden och vissa andra beslut, exempelvis beslut som inte kan vänta till nästa 
programnämndsmöte, tas på VA-möten som också hålls ca var tredje vecka. Beslutande i dessa 
sammanhang är nämndens ordförande tillsammans med en utbildningsbevakare från LinTek. 
Föredragande vid VA-mötena är studievägledaren, utbildningsledaren eller nämndordförande. I 
instruktionerna för programnämnderna framgår tydligt att vid fullgörandet av sina uppgifter ska 
nämnderna samarbeta med berörda institutioner.  

https://www.lith.liu.se/presentation/namnder/dm?l=sv
https://www.lith.liu.se/presentation/namnder/ef?l=sv
https://www.lith.liu.se/presentation/namnder/il?l=sv
https://www.lith.liu.se/presentation/namnder/kb?l=sv
https://www.lith.liu.se/presentation/namnder/md?l=sv
https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/620510
https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/753082
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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 kanslipersonal, 
tekniska fakultetens CDIO-koordinator eller externa personer in. LGU-mötena är effektiva för 
informationsutbyte, och de har även en samordnande funktion, då studenterna på olika program 
som leder till samma examen ska ha så lika 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 ordföranden), 
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 departementet, 
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 
nästkommande 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 
institutionerna. Beslut om utformningen tas slutligen av programnämnden. Figur 6 nedan visar 
ett årshjul som beskriver programnämndernas och fakultetens systematiska arbete med 
grundutbildningen och dess förutsättningar.  
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 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  

https://www.lith.liu.se/examensarbete/examensarbete-civ-ing?l=sv
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• tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den  
 

Individuella och yrkesmässiga färdigheter 

Den studerande förväntas visa förmåga att  

• planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete  
• formulera frågeställningar samt avgränsa dessa inom givna tidsramar  
• söka och värdera vetenskaplig litteratur  

 

Arbeta i grupp och kommunicera 

Den studerande förväntas visa förmåga att  

• professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt  
• kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt självständigt arbete  

 

CDIO ingenjörsmässighet 

Den studerande förväntas kunna  

• skapa, analysera och/eller utvärdera tekniska lösningar för produkter, processer och system.  
• göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska och samhälleliga villkor såsom 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.  
 

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 
www.lith.liu.se/examensarbete/examensarbete-civ-ing. 

Programnämnderna kan även ha ytterligare instruktioner gällande utformningen av 
examensarbetsrapporten. 

Den student som behöver stöd med muntlig eller skriftlig framställning på svenska eller engelska 
kan söka stöd hos språkverkstäderna. 

 

http://www.lith.liu.se/examensarbete/examensarbete-civ-ing
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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 
För att få perspektiv på hur framläggningar kan genomföras ska studenterna auskultera vid 
några andra studenters framläggningar. 

• Muntlig presentation 
Vid framläggningen ska arbetet presenteras muntligt och en annan students opposition 
bemötas på ett adekvat sätt. 

• Opposition 
Studenten ska visa förmåga att sätta sig in i en annan students examensarbete och kunna 
ställa relevanta frågor och ge konstruktiv kritik kring såväl arbetet och den skriftliga 
rapporten som den muntliga framläggningen. 

• Reflektion 
Slutligen ska studenten skriva ett reflektionsdokument. Syftet med detta är att ge den 
studerande tillfälle att reflektera över det genomförda examensarbetet och över utbildningen 
som helhet. Dokumentet är tänkt att vara ett viktigt verktyg för programnämnden i arbetet 
med att säkra 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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 LÄRARNAS KOMPETENSUTVECKLING 

För att säkerställa att den som anställs vid Linköpings universitet och förmodas få ett 
undervisningsuppdrag från den tekniska fakulteten har rätt kompetens, finns en anställnings-
ordning 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 
pedagogiska verksamhet och bifoga en pedagogisk reflektion. 

Arbetet med lärarkollegiets ämnesmässiga kompetensutveckling sker till största delen via 
forskningen, medan den pedagogiska kompetensutvecklingen främst sker genom  

• kommunikation inom lärarkollegiet 
• via kurser och seminarier i Didacticums regi  
• via 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 
möjligheter till, eller följa upp, studentutbytesavtal eller för att knyta andra kontakter med 
lärosäten i utlandet i syfte att fortbilda sig (utöver de möjligheter som ges via Erasmus-
programmet). 

För att signalera vikten av pedagogisk kompetens och utveckling delar tekniska fakulteten årligen 
ut pris till framstående lärare. Genom ett nomineringsförfarande och en bedömning av 
fakultetsledningen tas skickliga kandidater fram. Kriterierna innebär att läraren, genom 
pedagogiskt utvecklingsarbete, gjort väsentliga bidrag för att höja kurskvaliteten eller 
utbildningens kvalitet, alternativt gjort viktiga bidrag för likabehandling 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, 
könsmedveten och relevant undervisning”. I flera fall har även sektionerna egna priser som de 
delar ut till lärare inom sitt område. 

https://www.lith.liu.se/presentation/namnder/anstallningsnamnden?l=sv
http://www.lith.liu.se/pug/pug?l=sv
https://www.lith.liu.se/
http://www.cdio.org/
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 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 automatiskt 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 utgör därmed ofta grunden 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 utbildningens 
relevans för framtida yrkesliv ingår. Det finns även frågor kring exempelvis universitetets 
stödtjänster, lika villkor, samt bilden av LiU. Utformningen reviderades lite inför 
studentundersökningen 2015. 
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Resultatet tas om hand av programnämndsordföranden och analyseras och diskuteras i såväl 
programplaneringsgrupper som i programnämnden. Handlingsplaner tas fram i enlighet med 
givna instruktioner. Fakultetsgemensamma frågor lyfts till LGU (ledningsgruppen för 
grundutbildning) och ingår i fakultetens handlingsplan.   

1.3 Reflektionsdokumenten 

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 utbildningens 
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 
högskolan om hur processen kring examensarbetet fungerat.  

• Att ge återkoppling till programnämnden om hur väl utbildningen leder till att programmets 
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 www.lith.liu.se/examensarbete/reflektionsdokument. 
Reflektionsdokumenten arkiveras elektroniskt på fakultetskansliet, men informationen tas i 
dagsläget inte alltid 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 
utbildningsnära frågor som hanteras av programnämnderna sker det via SnOrdfarna, 
utbildningsbevakaren eller via studievägledningen. Studievägledningen spelar en viktig roll för att 
kanalisera eventuella frågor och synpunkter till programnämnderna. Även direktkontakter med 
programnämndsledningen förekommer frekvent om en student eller en studentgrupp har en 
angelägen fråga. 

 

2 Återkoppling till studenterna 

Återkoppling till studenterna om vidtagna åtgärder utifrån inkomna synpunkter sker på flera olika 
sätt och här ges ett antal exempel: 

• Studenterna får en tydlig återkoppling i form av en rapport som sammanfattar gruppens 
synpunkter efter avslutad kursutvärdering i det nya elektroniska 
kursutvärderingssystemet Evaliuate. 

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

• Vid kursstart ska examinatorerna ge en återkoppling på vad studenterna vid förra 
kursomgången uttryckte i kursutvärderingar. I kursutvärderingsmallen finns en fråga om 
huruvida detta togs upp. 
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• LinTeks kursutvärderingsarbete inkluderar även möten mellan examinator och studenterna, 
där utvecklingsarbetet är i fokus. 

• Studievägledningen genomför informationsinsatser bland annat i samband med kursval 
(april och oktober) och återkopplar individuella studentärenden till berörda. 

• Via studieinfosidorna på webben framkommer de kurs- och programspecifika justeringarna 
som planeras. 

• Programnämnderna samarbetar nära med sektionerna. För varje klass utses 
klassrepresentanter som bistår SnOrdfarna med att samla in synpunkter från studenterna 
och information till studentgruppen. SnOrdfarna ingår i programplaneringsgrupper samt i 
programnämnder och har möten med klassrepresentanterna. 
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 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, kommunikation, 
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 verksamheten, vilket är 
en förutsättning för en positiv verksamhetsutveckling. Vartannat år tar fakultetsstyrelsen beslut 
om en handlingsplan för jämställdhetsintegrering och lika villkor (Dnr LiU-2019-03424). 

Tekniska fakulteten har en genuslektor anställd sedan 2005, som driver fakultetens arbete med 
frågorna i samarbete med dekanat och programnämnderna. Den tekniska fakulteten vid 
Linköpings universitet har under 2017 tagit initiativ till ett nystartat nätverk mellan de tekniska 
högskolorna, som i dagsläget inbegriper sju lärosäten, för att diskutera de särskilda utmaningar 
som utbildningar inom teknikområdet har och för att främja jämställdhetsintegrering. 

 

3 Studentgruppens sammansättning 

Studentgruppens sammansättning redovisas redan i samband med ansökningstillfället och följs 
sedan upp vid antagningstillfället och avvikelser från tidigare år noteras. Inför analys av 
genomströmningsdata (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. 

 

4 Anställning av lärare, stöd till 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. 

För lärarkollegiet finns en genusportal på www.lith.liu.se, där aktuellt material inom området 
samlas. Materialet inkluderar bland annat en checklista för undervisande personal, en webbaserad 
kurs (se nedan), information om pågående projekt och aktuella publikationer. 

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: 

http://www.lith.liu.se/
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- reflektera över den högre utbildningens värdegrund såsom jämställdhet, likabehandling 
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, likabehandling 
och hållbar utveckling i relation till design av lärmiljöer 

 

5 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, 
funktionsnedsättning 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 
anonymiserade 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 
kursassistenter (äldre studenter som timanställts). De som ansvarar för dessa moment ska ha 
genomgått den webbaserade 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. 

Inom 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 arbetsgivares 
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. 

 

6 Övriga aktiviteter 

I anslutning till alla program som ges av den tekniska fakulteten sker fler aktiviteter med 
anknytning 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 villkor med respektive klass. De 

http://www.lith.liu.se/genus
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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 nyantagna 
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 
språkverkstäderna. 

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 
naturvetenskap och teknik samt de sk Quintekdagarna för tjejer i årskurs 3 på gymnasiets 
naturvetenskapliga 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. 
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