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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Civilingenjörsprogrammet Mjukvaruteknik (U) 
Närvarande vid dialogen 27/9-2021:  Johan Ölvander, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Inger Erlander Klein, Tea Nygren, Viktor Larsson 
(studentrepresentant) 
 

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  
 
 
 

 
x 

 Måluppfyllelse kandidatexamen fungerar väl. Måluppfyllelse för en 
civilingenjörs- och masterexamen måste säkerställas för varje 
enskild student. Ett generellt behov av att förstärka 4.2 Företags- 
och affärsmässiga villkor finns på masternivå. 

Utformning och 
genomförande 

  
 
 

 
x 

 Utformning och genomförande tycks fungera väl, men trots det är 
examensfrekvensen låg och tiden till examen lång. Detta är dock 
inte unikt för U, utan en problematik som delas med andra 
utbildningar inom dataområdet vid såväl LiU som nationellt. 
Fortsatt arbete med genomströmning för att höja 
examensfrekvensen bör genomföras. 

Forskningsanknytning  
x 
 
  

  Forskningsöverbyggnaden är god och kommer studenterna till del 
genom ämnesinnehåll, projektuppgifter etc. Studenterna tränas 
även i ett vetenskapligt förhållningssätt och i forskningsmetodik i 
flera kurser. 

Lärarkompetens  
x 
 
 

  Såväl lärarkompetens och -kapacitet är god. Flera av lärarna har 
adekvat professionskompetens och deltar i olika projekt i 
samverkan med näringslivet, vilket bidrar till att lärarna kan 
upprätthålla sin kompetens, då förändringstakten inom området är 
hög. Kursen Ingenjörsprofessionalism tycks, utöver vad den ger 
studenterna, även ge lärarna en stor insyn i studenternas situation 
och incitament för förändring om behov identifieras. 
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Arbetslivsperspektiv  
x 
 
 
 

  Studenterna får relevanta förutsättningar för att bygga upp sin 
yrkeskompetens genom programmet. Särskilt värd att nämna är 
kursen Ingenjörsprofessionalism. Under utbildningen möter 
studenterna gästföreläsare, gör studiebesök, genomför projekt med 
extern beställare mm. En alumniuppföljning med begränsat antal 
svar har genomförts och visar att studenterna får jobb inom 
relevant område samt att majoriteten av studenterna fick jobb 
direkt. Svaren visar även att studenterna är nöjda med sin 
utbildning och känner sig väl förberedda för arbetslivet. 

Studentperspektiv  
x 
 
 

 
 

 Studenterna har många kanaler för att lämna synpunkter och 
synpunkterna tas omhand. Kursvärderingsresultat och 
studentundersökningen visar generellt att studenterna är nöjda. 
Svarsfrekvensen i Evaliuate är dock låg och fortsatt arbete krävs på 
program- och examinatorsnivå för att höja svarsfrekvensen. 

Jämställdhetsperspektiv  
 
 
 
 

 
x 

 Både student- och examinatorsgruppen är ej könsbalanserad, men 
en medvetenhet finns och åtgärder vidtas för att göra bästa möjliga 
av situationen samt att successivt försöka förändra situationen. 
Programnämndens aktiva arbete med frågan är bra. Tydligt är att 
ett jämställdhetsperspektiv finns i utformning och genomförande, 
men när det gäller innehållsfrågan är det inte lika tydligt att frågan 
tas upp i kursinnehållet. Under kandidatprojektet diskuteras 
manligt och kvinnligt i förhållande till olika befattningar, men 
utöver det är det lite oklart var jämställdhetsperspektivet tas upp i 
ämnesinnehållet, vilket bör ses över. 

Hållbarhetsperspektiv  
x 
 

 

  Inom programmet finns ett hållbarhetsperspektiv integrerat i flera 
moment och planer finns på ytterligare förstärkningar. 
Redovisningen visar att det finns inslag med koppling till alla 
dimensioner av hållbar utveckling och den föreslagna 
vidareutvecklingen välkomnas. 
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Kommentar till måluppfyllelse: Examensmålen för kandidatexamen uppfylls. En osäkerhet finns om alla studenter, inom alla masterprofiler och 
även den som inte har en profilering, uppnår examensmålen för civilingenjörs- och masterexamen, vilket måste åtgärdas.  Det finns även ett generellt 
behov av att förstärka 4.2 Företags- och affärsmässiga villkor på masternivå. 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Genomströmningen på programnivå är låg och tiden till examen lång. 
Bakgrundsvärden som meritvärde för sist antagen och resultat på diagnostiska provet i matematik har de senaste åren legat på motsvarande nivå som 
de andra civilingenjörsprogrammen. 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att ett arbete måste genomföras för att säkerställa 
måluppfyllelsen för civilingenjörs- och masterexamen för alla studenter samt att en förstärkning av CDIO-mål 4.2 är viktig. Utformning och 
genomförande fungerar bra, liksom forskningsanknytning, lärarkompetens och -kapacitet samt arbetslivsperspektivet. När det gäller 
studentperspektivet är det önskvärt att programmets lärarkollegium arbetar för att höja svarsfrekvensen i Evaliuate genom att signalera vikten av att 
besvara enkäten och tydligt återkoppla de förändringar som genomförs baserat på studentsynpunkter. I övrigt fungerar studentperspektivet väl. När 
det gäller jämställdhetsperspektivet i utformning och genomförande tycks det fungera bra och programnämnden arbetar aktivt med frågan på ett bra 
sätt. Dock är det otydligt hur perspektivet behandlas i programinnehållet, vilket bör förstärkas. Ett hållbarhetsperspektiv finns integrerat på ett 
adekvat sätt. Dessvärre är genomströmningen låg och tiden till examen lång, vilket är välkänt för programnämnden som länge arbetat med frågan. 
Situationen är inte unik för U, men att jobba med frågan (identifiera orsaker och vidta åtgärder) är fortsatt mycket viktigt. 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Dekan  
 
 
 
 
 



Dnr LiU-2020-04099 
FST 2021-7.07                   Sida 4 av 5
      
 

 

 
Handlingsplan för Civilingenjörsprogrammet i mjukvaruteknik 
 
2021-12-07 
 
Utifrån genomförd fakultetsdialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört. 
 

Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

 

Säkerställa att alla studenter 
uppfyller examenskraven för 
master och civilingenjör. 

Säkerställa måluppfyllelse för 
varje student. 

Juni 2022 PPG-ordförande via PPG  

Säkerställa ”4.2 Företags- 
och affärsmässiga villkor” på 
masternivå. 

Införa hel kurs eller 
delmoment i befintlig kurs. 

Juni 2022 PPG-ordförande via PPG  

Arbete för ökad 
genomströmning och 
examensfrekvens.  

1. Identifiera orsaker till 
låg genomströmning 
och examensfrekvens. 

2. Efter identifiering, 
vidta möjliga åtgärder 
för att höja 
genomströmning och 
examensfrekvens. 

Juni 2024 PPG-ordförande via PPG  

Öka deltagandet i 
kursvärderingarna via 
lärarkollegiet. 

Information till kollegiet på 
programdag 

Juni 2023 PPG-ordförande  
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Fortsätta arbetet med att 
öka andelen kvinnor i 
studentgruppen. 

Aktiviteter  
1. Samarbete och 

påverkansarbete 
kommunikatörer 

2. Stötta initiativ från 
studenterna 

3. Genomföra 
bemötandeworkshop 
för lärare 

4. Undersök möjligheten 
att införa 
gruppkontrakt i 
projekt för att påverka 
attityder 

Juni 2023 Programnämndsordförande via 
programnämnd och PPG 

 

Utveckla en laboration 
kopplad till hållbarhet i 
kursen ”Datastrukturer, 
algoritmer och 
programmeringsparadigm”. 

1. Budgetera för 
utvecklingskostnad till 
institution 

2. Säkerställ införande 

Juni 2022 Programnämndsordförande via 
programnämnd och institution 

 

Införa 
jämställdhetsperspektivet i 
kursinnehållet 

1. Identifiera var 
perspektivet skulle 
kunna införas 

2. Budgetera för 
utvecklingskostnad till 
institution 

3. Säkerställ införande 

Juni 2023 PPG-ordförande via PPG  

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


