
Bilaga 1 
CDIO standards 

See also www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard1  

The first section addresses CDIO as the Context of engineering education. It also includes 
information about change and implementation in general. The focus is on: 
Standard 1 – CDIO as Context 

The Curriculum section includes methods to specify learning outcomes and design 
curriculum to address them, with an emphasis on students’ introduction to engineering. The 
focus is on: 
Standard 2 – Learning Outcomes 
Standard 3 – Integrated Curriculum 
Standard 4 – Introduction to Engineering 

The section on Design-Implement Experiences and Workspaces includes methods to 
engage students in authentic engineering activities in well-designed engineering 
workspaces, as well as suggestions for enhancing the personal, interpersonal, and system 
building skills of the teaching faculty. The focus in on: 
Standard 5 – Design Implement Experiences 
Standard 6 – Engineering Workspaces 
Standard 9 – Enhancement of Faculty Skills Competence 

The Teaching and Learning section describes methods and tools to improve teaching 
quality, as well as suggestions for enhancing the teaching and assessment skills of the 
faculty. The focus is on: 
Standard 7 – Integrated Learning Experiences 
Standard 8 – Active Learning 
Standard 10 – Enhancement of Faculty Teaching Competence 

The Assessment and Evaluation section includes methods for assessing student learning 
and evaluating instructional programs. The focus is on: 
Standard 11 – Learning Assessment 
Standard 12 – Program Evaluation 

The suggested process for implementing the CDIO approach starts with the adoption of the 
principle that CDIO is the context of engineering education, followed by the specification of 
the intended learning outcomes of the engineering program. These two steps establish the 
context, program goals, and specific objectives for learning. 

The next step is to benchmark your program in four areas: your curriculum, your use of 
design-implement experiences and workspaces, your approaches to teaching and learning, 
and your assessment and evaluation practices. With the benchmarking results, you can 
identify areas for improvement and design your program to meet your goals. On the way to 
reaching program goals, you will probably find that you need to initiate or strengthen 
programs that enhance faculty competence in skills and in teaching.   

http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard1
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard1
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard2
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard3
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard4
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard5
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard6
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard9
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard7
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard8
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard10
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard11
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard12
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CDIO Standards 2.0 på svenska 
	  
	  
CDIO Standard 1 – The Context 
Adoption of the principle that product, 
process, and system lifecycle development 
and deployment – Conceiving, Designing, 
Implementing and Operating – are the 
context for engineering education. 
 

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 – Learning 
Outcomes 
Specific, detailed learning outcomes for 
personal and interpersonal skills, and 
product, process, and system building skills, 
as well as disciplinary knowledge, consistent 
with program goals and validated by program 
stakeholders. 
 

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 – Integrated 
Curriculum 
A curriculum designed with mutually 
supporting disciplinary courses, with an 
explicit plan to integrate personal, 
interpersonal, and product, process, and 
system building skills. 
 

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 – Introduction to 
Engineering 
An introductory course that provides the 
framework for engineering practice in 
product, process, and system building, and 
introduces essential personal and 
interpersonal skills. 
 

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 – Design-Implement 
Experiences 
A curriculum that includes two or more 
design-implement experiences, including one 
at a basic level and one at an advanced level. 
 

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 – Engineering 
Workspaces 
Engineering workspaces and laboratories that 
support and encourage hands-on learning of 
product, process, and system building, 
disciplinary knowledge, and social learning. 
 

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 – Integrated 
Learning Experiences  
Integrated learning experiences that lead to 
the acquisition of disciplinary knowledge, as 
well as personal and interpersonal skills, and 
product, process, and system building skills. 
 

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 – Active Learning 
Teaching and learning based on active and 
experiential learning methods. 
 

CDIO Standard 8 – Aktivt lärande 
Programmets undervisning och lärande 
baseras på metoder för studentaktivt och 
erfarenhetsbaserat lärande.  
 

CDIO Standard 9 – Enhancement of 
Faculty Competence 
Actions that enhance faculty competence in 
personal and interpersonal skills, and 
product, process, and system building skills. 
 

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 – Enhancement of 
Faculty Teaching Competence 
Actions that enhance faculty competence in 
providing integrated learning experiences, in 
using active experiential learning methods, 
and in assessing student learning. 
 

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 – Learning 
Assessment 
Assessment of student learning in personal 
and interpersonal skills, and product, process, 
and system building skills, as well as in 
disciplinary knowledge. 
 

CDIO Standard 11 – Bedömning och 
examination 
Examinationen omfattar såväl de 
ämneskunskaper som de färdigheter som 
ingår i kursens lärandemål. 
 

CDIO Standard 12 — Program 
Evaluation 
A system that evaluates programs against 
these twelve standards, and provides 
feedback to students, faculty, and other 
stakeholders for the purposes of continuous 
improvement. 
 

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. 
 

	  
	  
Översatt i samarbete mellan KTH, Linköpings universitet, Chalmers, Luleå tekniska 
universitet och Högskolan Väst.  
Redaktör och kontaktperson: Kristina Edström, kristina@kth.se. 
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Bilaga 2  
 

Slutrapport CDIO pilotprojekt 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Projektet har handlat om ökade ambitioner avseende ingenjörsfärdigheter och generiska 
färdigheter för studenterna genom att etablera CDIO vid fyra av LTUs civilingenjörs-
utbildningar. Under projektets gång har även högskoleingenjörsutbildningar inkluderats. 
Aktiviteter har genomförts i form av självvärderingar, program- och kursutveckling, 
workshops för kollegier, konferensdeltagande samt kompetensutveckling för personal. Vi har 
upplevt betydande igångsättningssvårigheter som visat på behov av att hjälpa programmen 
att komma vidare från analyser till konkret genomförande. Viktiga frågor kring utbildnings-
ledarnas roll och upplevda handlingsutrymme har identifierats och åtgärder har inletts. 
Framdriftsproblem har rapporterats till Strategigruppen och som ett resultat av detta har 
formerna för möten inom projektet justerats. Förslag till omarbetningar av några bas- och 
kärnkurser har börjat tas fram. Det har funnits en beredskap och ambition att inkludera hög-
skoleingenjörsutbildningar i projektet men förändringsarbetet har, med något undantag, ännu 
inte påbörjats. HPCs föreståndare har inkluderats i Projektgruppen och i Strategigruppen för 
pilotprojektet. HPC har i samverkan med pilotprojektet arrangerat kursen Programdriven 
kursutveckling (3 hp) vid tre tillfällen. Kursen har satt igång dialoger och flera framgångs-
rika utvecklingsarbeten. För civilingenjörsprogrammet Teknisk design har en kritisk massa 
av lärare som deltar i kurs- och programutvecklingsarbetet uppnåtts. För övriga pilotprogram 
har deltagandet varit svagare. Sammantaget har de uppsatta projektmålen endast delvis 
uppnåtts. Vi föreslår att arbetet med programbaserad utveckling av baskurserna för 
ingenjörsprogrammen fortskrider, att LTU verkar för ökad rekrytering av lärare, ledare och 
annan personal till framtida kurstillfällen av Programdriven kursutveckling samt att 
implementeringen av CDIO vid LTU fullföljs. 
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1. Inledning 

1.1 Dokumentets syfte 
Syftet med dokumentet är att slutrapportera från projektet till fakultetsnämnden.  

1.2 Bakgrund 
Universitetet är sedan februari 2015 medlem i det internationella CDIO-initiativet. 
Våren 2015 beslutades om uppdraget för CDIO pilotprojektet (ärende TFN nr 37-15; 
TFN-DB Nr 81-15; Dnr 5-15, se även nämndens verksamhetsplan för 2015-16) med 
mål om att fyra utvalda civilingenjörsutbildningar ska fungera som piloter i arbetet 
med att uppnå CDIO-standarderna vid LTU. Projektet har varit en länk i vår Peda-
gogiska idé samt visionen om Sveriges bästa ingenjörsutbildningar (se nämndens 
verksamhetsplan för 2015-16). Det var även en fortsättning på tidigare projekt 
Arbetslivsanknytning och har haft nära koppling till projektet Bas- och kärnkurser. 

1.3 Syfte och mål med uppdraget 
Projektet har syftat till att universitetets ingenjörsstudenter förutom en god teoretisk 
och kunskapsmässig grund också ska ha färdigheter, förmågor, värderingsförmåga 
och förhållningssätt som gör att de efter fullföljd utbildning kan agera som själv-
ständiga ingenjörer. Det handlar alltså om tydligt ökade ambitioner för professionella 
ingenjörsfärdigheter och generiska färdigheter. Avsikten har varit att detta projekt 
ska följas av en utvidgad anpassning till CDIO som berör alla ingenjörsutbildningar 
vid LTU och säkerställer att dessa i tillräcklig omfattning innehåller aktiviteter som 
tränar studenterna i deras blivande yrke så att samhällets och arbetsgivarnas behov 
uppfylls. 
 
Målen för projektet har varit: 
• att fyra civilingenjörsutbildningar vid universitetet; Maskinteknik (M), Teknisk 

fysik och elektroteknik (Y), Teknisk design (TD) samt Väg och vattenbyggnad 
(V), nått nivå 3 eller högre enligt kriterierna för de 12 CDIO-standarderna. 

• att några kurser i varje årskurs inom de fyra utbildningarna tilldelats ett väl 
definierat delansvar för dels a) utveckling av studentens ingenjörsfärdigheter, 
dels b) examensmålen för programmet. 

 
Vid nämndens möte 2015-12-16 (TFN NR 91-15) beslutades att:  
• inkludera högskoleingenjörsutbildningar i arbetet med CDIO-anpassning. 
• resultat av pilotprojektet i form av förslag och beskrivning på projektbaserad kurs 

som inkluderar kärnkurs samt baskurs Grundkurs i projekt- och industriell 
ekonomi för ingenjörsutbildningen Teknisk fysik och elektroteknik ska presenteras 
för TFN. 

• resultat av pilotprojekt i form av förslag och beskrivning på omarbetning av 
baskurser i matematik för civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik samt 
Hållbar energiteknik ska presenteras för TFN. 
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• resultat av pilotprojekt i form av förslag och beskrivning på omarbetning av 
baskurs Kemiska principer för civilingenjörsutbildning Väg och vattenbyggnad 
ska presenteras för TFN. 

 
Vid nämndens möte 2016-05-24 (TFN NR 42-16) beslutades att:  
• resultat av pilotprojekt i form av förslag och beskrivning på omarbetning av 

baskurs Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi för civilingenjörs-
utbildningen Teknisk design ska presenteras för fakultetsnämnden. 

 

2. Genomförande 
Urvalet av utbildningsprogram för medverkan i pilotprojektet gjordes genom att 
förfrågan om frivilliga deltagare ställdes till HUL vid de fyra institutioner vid LTU 
som är hemvist för ingenjörsprogram (ETS, SBN, SRT och TVM). Tanken var att 
dessa institutioner skulle finnas representerade i projektet med ett civilingenjörs-
program vardera. 
 
Fram till december 2016 har Projektgruppen (alla direkt berörda utbildningsledare 
plus Catrin Edelbro, Ann-Britt Almqvist, Oskar Gedda och Rickard Garvare) haft 12 
möten och Strategigruppen (Dekanus, Prodekanus, berörda HUL plus Ann-Britt 
Almqvist, Oskar Gedda och Rickard Garvare) sex möten. Därutöver har ett flertal 
möten hållits med fokus på respektive pilotprogram. Med på mötena har även 
Kristina Edström varit. Lars Bergström har deltagit vid två projektgruppsmöten 
hösten 2015 i samband med diskussioner kring baskurser i matematik. Hans Weber 
har löpande informerats om projektets utveckling och även deltagit vid ett av 
strategigruppens möten hösten 2016. Gruppernas arbetsformer har vidareutvecklade 
utifrån en löpande självutvärdering. 
 
Det huvudsakliga utvecklingsarbetet har genomförts vid respektive institution under 
ledning av programmens utbildningsledare, se även avsnitt 2.1 nedan. Ledare var för 
TD Åsa Wikberg-Nilsson och Peter Törling, för M Pär Jonsén och Andreas 
Almqvist, för Y Fredrik Sandin och Andreas Almqvist samt för V Martin Nilsson. 
 
Tidigt i projektet valde Strategigruppen att ta initiativ till genomförandet av kursen 
Programdriven kursutveckling med inspiration från KTH och med HPC som sam-
verkanspartner och arrangör. Kursen har riktat sig till lärare och utbildningsledare 
vid LTU och har hittills genomförts under tre terminer, se även avsnitt 2.2 nedan.  
 
I november 2016 genomfördes två seminarier vid LTU på temat kapacitet och 
organisering för programutveckling. Mikael Enelund, programansvarig för civil-
ingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers tekniska högskola samt Johan 
Malmqvist, medgrundare och -ledare för CDIO-initiativet, delade med sig av sina 
personliga erfarenheter om modellen för programledning på Chalmers, med särskilt 
fokus på överenskommelsen mellan programledning och institutioner samt hur man 
driver programutveckling över tid. 
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För att utbyta erfarenheter med andra lärosäten medverkade stora delar av Projekt-
gruppen och delar av Strategigruppen vid de europeiska regionmötena för CDIO vid 
Reykjavik University på Island februari 2015 samt vid TU Delft i Nederländerna 
januari 2016. Några projektmedarbetare deltog även vid det internationella CDIO-
mötet i Åbo i juni 2016. Vid konferensen i Åbo medverkade förutom projektgrupps-
medlemmar även Adrianus Halim (V) samt utbildningskoordinator Hans Weber. 

2.1 Utfallet inom respektive pilotprogram 

2.1.1 Teknisk design 
TD består både av mer traditionella ingenjörskurser och av en stor andel konkret 
färdighetsträning i produkt- och produktionsutveckling. En av de ansvariga för 
programmet hade i och med satsningen på Pedagogisk idé kommit i kontakt med 
CDIO. När frågan om vilka program som skulle delta i piloten ställdes ansåg 
utbildningsledarna att initiativet låg helt i linje med, och dessutom skulle vara ett bra 
komplement till, den pågående programutvecklingen.  
  
Drivkraften bestod, och består fortfarande, av en tilltro till CDIO-visionen om att 
åstadkomma ett pedagogiskt ramverk i form av stöd till lärarkollegiet i utformning av 
en konstruktiv utbildningsväg, genom medveten kursdesign, för studenterna. 
Förhoppningen är att detta ska bidra till att TD blir erkänt för att utbilda självständiga 
och kreativa studenter med relevanta kompetenser. Utbildningsledarna har inte haft 
extra resurser för att implementera CDIO i utbildningen. Dåvarande HUL Bo 
Jonsson avsatte dock extra resurser till satsningen genom stöd till de lärare vid ETS 
som deltog i kursen Programdriven kursutveckling. Under projekttiden har nio lärare 
vid programmet läst kursen, varav sju stycken har slutfört den.  
  
Det pågående programutvecklingsarbetet vid TD har främst berört introduktions- och 
projektkurserna D0030A Design: process och metod (åk 1), D0037A Design: teori 
och praktik (åk 2), A0013A Produkt och produktionsdesign (åk 3), samt A7005A 
Avancerad produktionsdesign (åk 5) och D7006A Avancerad produktdesign (åk 5) på 
avancerad nivå inom respektive programinriktning. Arbetet har primärt handlat om 
att integrera färdighetsträning med mer teoretiskt innehåll, samt införliva projekt för 
att öka förståelsen och utveckla erfarenhet av tillämpning. Konkret har det inneburit 
en översyn av kursernas mål, examination och läraktiviteter, samt att tydliggöra 
progression genom utbildningen. Arbetet har initierats och en kursomgång har 
genomförts i alla dessa kurser, dock räknas det med att det kräver mer utvecklings-
arbete efter studenternas kommentarer och kommande kursutvärderingar.  
  
Arbetet med kompetensprofiler kopplade till programmets måluppfyllelse har 
fortsatt. Kompetensprofilen är en konkretisering av examensmålen, med tillhörande 
kriterier för måluppfyllelse i fem nivåer från nybörjare till expert. Tanken är att en 
fullt utarbetat modell kan fungera som ett stöd för lärare att ge feedback på och 
examinera måluppfyllelse, samt för studenter att bättre förstå lärprocessens 
progression och vilka mål som är giltiga i de olika kurserna. En första modell av 
kompetensprofil har utarbetats och använts i 3 kurser. Det sker också en kompetens-
utveckling av lärares pedagogiska förmåga och ämneskompetens. Studiebesök på 
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Teknisk design Chalmers samt Industrial design engineering vid TU Delft har 
genomförts under 2016. Besöken har gett utdelning i form av konkreta idéer för 
programutveckling samt inspiration för samarbete mellan lärare och studenter. Nya 
lärmiljöer för att öva, experimentera och prototypa har utvecklats i A-huset LTU. 
Lärmiljöerna är tänkta att stödja studentens lärprocess genom att öppna för samarbete 
på plats på campus samt möjlighet att använda all teknik och utrustning även utanför 
schemalagd kurstid.  
  
När det gäller CDIO-standarderna så har lärarkollegiet på TD arbetat med samtliga 
standarder i olika grad. Standarderna 1 The Context, 2 Learning Outcomes, 
3 Integrated Curriculum och 4 Introduction to Engineering har fungerat som en 
introduktion till CDIO för fakulteten samt som ett naturligt första steg för pro-
gramutveckling. Övrig förbättring har främst omfattat standarderna 5 Design-
Implement Experiences i projektkurserna, 6 Engineering Workplaces i form av den 
utvecklade lärmiljön, 8 Active Learning som en del i satsning på flipped classroom, 
9 Enhancement of Faculty Competence (satsning på produktdesign-inriktningen då 
behov har förelegat) i form av satsning på gästföreläsningar och kompetensutveck-
ling av fakulteten, 10 Enhancement of Faculty Teaching Competence som en del av 
lärarnas pedagogiska kompetensutveckling och 11 i form av utveckling av Learning 
Assessments från grupp till fler individuella examinationer och utveckling av 
workbooks i flera av kurserna. Målet inom pilotprojektet har varit att höja 
programmets nivå enligt standard 7-10, vilket delvis uppnåtts. 
  
En central del av det framgångsrika arbetet vid TD har varit en tydlig drivkraft hos 
delar av fakulteten att genomföra förändring, där det varit avgörande att nyckel-
personer engageras. Utmaningar för framtiden är att engagera alla, även de som ännu 
inte ser nyttan eller har genomfört utvecklingsarbete i den grad som önskats. En 
reflektion är att utvecklings- och förändringsarbete tar tid och i den avsatta projekt-
tiden kan noteras en förändrad kultur, men ännu inte fullt ut förändrade läraktiviteter. 
 
Under hösten 2016 har Sofie Bucht drivit arbetet med omarbetning av baskursen 
Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi för TD. En undersökning har genom-
förts med alumner från Teknisk design i syfte att kartlägga åsikter om utbildningens 
förmåga att förbereda studenter vid programmet inför arbetslivet. Sammantaget har 
75 alumner med olika lång arbetslivserfarenhet från de båda inriktningarna 
produktionsdesign respektive produktdesign medverkat. Av dessa har 68 deltagit i en 
enkätundersökning, fyra har svarat via epost och ytterligare tre har medverkat i 
telefonintervjuer. Av resultaten framgår att studenterna önskar förändringar av såväl 
innehåll som inlärningsmetoder. Kunskap inom området ”projekt” anses av 
studenterna vara betydligt viktigare än kunskaper inom området ”ekonomi”. Många 
olika förändringar föreslås, exempelvis mer fokus på projektledning, verktyg för 
planering och uppföljning, projektekonomi och entreprenörskap. Studenterna vill ha 
integrerade moment i både projektkurser och andra kurser för att utveckla sina 
färdigheter i verkliga case och under samverkan med näringslivet. 
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2.1.2 Teknisk fysik och elektroteknik 
Vid Teknisk fysik och elektroteknik har en omarbetning av utbildningsplanen 
genomförts, bland annat rörande programmets introduktionskurs, införande av 
mikroprojekt i årskurs 2 samt större projekt i årskurs 3 där eventuell sammanslagning 
av kärnkurs om mätsystem samt baskurs i ekonomi- och projektledning har börjat 
utredas. I utvecklingsarbetet har även ingått översyn av kontinuitet, progression och 
examination av projektmoment samt inslag av programmering och andra ingenjörs-
färdigheter på grundläggande nivå och inom inriktningarna. Avsikten har varit att 
även göra en översyn av examinationen inom hela programmet. Den översynen är 
ännu inte färdigställd. 
 
Revideringar av programmet Teknisk fysik och elektroteknik beslutades av fakultets-
nämnden våren 2016. Ett programkollegium hölls i juni 2016. Tre kollegiala grupper 
har genomfört ett omfattande arbete med etableringen av nya inriktningar på pro-
grammet, något som enligt UL-P har upptagit mer tid än vad CDIO-arbetet har gjort. 
Utbildningsplanen med nya inriktningar färdigställdes i augusti 2016 inför skarpt 
läge hösten 2017. Utvecklingsarbetet har för övrigt främst fokuserat på CDIO-
standarderna 4 Introduction to Engineering och 5 Design-Implement Experiences. 
 
Arbetet med att utveckla en projektbaserad kurs som inkluderar kärnkurs samt delar 
av baskursen Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi har inte kommit igång.  

2.1.3 Maskinteknik 
Vid Maskinteknik har i första hand tre områden varit fokus för utvecklingsarbetet;  
1. Omarbetning av baskurser i matematik (Peter Wall ansvarig) – inventerat krav 

för utbildningsprogrammen Maskinteknik samt Hållbar energiteknik,  
2. Omarbetning av inriktningar på Maskinteknik, samt  
3. Ökad samverkan mellan kurserna i matematik och teknikområdets kurser. 

Mängden tillämpningsexempel är otillräcklig och det finns behov av att öka 
verklighetskopplingen för att undvika en alltför analytiskt orienterad utbildning. 

 
Arbete har också genomförts för att uppnå samordning mellan kurserna Hållfasthets-
lära och Maskinelement. Detta arbete har delvis genomförts inom ramen för kursen 
Programdriven kursutveckling. 
 
Viss förbättring mot tidigare kan skönjas i M-programmet, men ännu ingen tydlig 
höjning i termer av CDIO-standardernas nivåer. 
 
Endast en lärare på Maskinteknik har fullföljt kursen i Programdriven kursutveck-
ling. Många lärare har varit med på olika moment utan att genomföra hela kursen. 
Anledningar till detta uppges ha varit att det är svårt att finna tid till att sammanställa 
inlämningsuppgifter som uppfattats som omfattande. Det finns ett stort intresse bland 
lärarkollegiet och många har deltagit i Kristinas föreläsning ”Lärartricket”. Här vill 
man från Maskinprogrammets ledning uppmana fler lärare att gå och genomföra 
kursen.  
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För omarbetningen av inriktningarna har CDIO-pilotprojektet enligt UL-P varit en 
nyckel till framgång. Speciellt betydelsefullt menar man det varit att få en bra 
synkronisering av slutprojekten där studenter med olika kunskap samarbetar på 
liknande sätt som sker i yrkeslivet. Detta har tydligt stärkt programmet ur ett CDIO-
perspektiv. Den nya inritningen Beräkningsteknik som kommer att ersätta Teknisk 
mekanik är uppbyggd baserat på CDIO-tänk. Det finns en mycket stark koppling 
mellan de obligatoriska kurserna som bygger en rigid grund inom beräkningsteknik. 
De valbara kurserna ger också möjlighet till att specialisera sig inom delområden. 
Detta ger studenterna goda förutsättningar att komma längre och jobba på en 
avancerad nivå i projektkursen och god förberedelse till att utföra examensarbete 
inom inriktningen.  
 
Under projektet har kursen Programmeringsverktyg för numeriska beräkningar 
utvecklats och kopplats till problem som studenterna stött på i bas- och kärnkurser. 
I kursen tränar studenten sig att lösa ingenjörsproblem med numeriska metoder samt 
utvecklar grundläggande kunskaper i programmering. Programmeringsverktyg för 
numeriska beräkningar har en stark koppling till kurserna Hållfasthetslära och 
Maskinkomponenter. Detta gör att studenterna får träna på att implementera och lösa 
redan kända problem med hjälp av numeriska metoder, vilket ligger i linje med 
utveckling enligt CDIO. Denna kurs har redan visat sig ge studenterna ännu bättre 
förutsättningar i de mer avancerade kurserna som ges inom de olika inriktningarna. 
Ett exempel är kursen M7009T - Finita elementmetoden för mekanisk analys som 
innehåller många moment där numerisk analys och programmering krävs. Här har 
studenterna generellt kunnat komma mycket längre i sina uppgifter. I samband med 
samordingen av kurserna Hållfasthetslära och Maskinkomponenter har en stor inven-
tering av in- och utkopplingar gjorts. Även föreläsningar och inlämningsuppgifter har 
till viss del anpassats. Detta har lett till att studenterna lättare kan fördjupa sig i teori 
och komma längre inom ingenjörstillämpningar. 
 
Ett lyckat evenemang som genomförts är att planera och genomföra en program-
workshop. Intresset bland deltagande lärare var mycket stort och det hölls intressanta 
presentationer och diskussioner. Bland annat diskuterades förändringarna i inrikt-
ningarna och hur det praktiska arbetet för att synkronisera projektkurserna ska gå till. 
Även matematikprojektet var uppe för diskussion och hur det kan genomföras och 
underlättas med integrering till programmet. Innan workshopen skickades en enkät 
ut, innehållandes följande frågor till UL-K: 

1. Vilka problem brottas studenterna med när det gäller förkunskaper? 
2. Beskriv vad du vill att en student ska kunna göra efter kursen? (med egna ord 

+ de officiella lärandemålen som finns i kursplanen) 
3. Vilka av examensmålen adresseras i kursen? 
4. Beskriv hur kursen examineras (Skriftlig/Muntlig presentation, inlämnings-

uppgifter, tenta, individuellt, i grupp) 
5. Hur skulle du vilja jobba med att utveckla kursen? (För att förbättra kvali-

teten på studenternas lärande) 
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Det erhållna materialet från UL-K visade sig bli väldigt omfattande och av svaren att 
döma så kommer denna inventering att kunna användas för att komma framåt med 
utvecklingen (och CDIO-anpassningen) av programmet. 
 
Inom det projekt som syftar till att ta fram förslag och beskrivning på omarbetning 
av baskurser i matematik för M har en stor inventering gjorts av vilka matematik-
relaterade moment som ingår i flertalet av programmets kurser. Här återstår att 
omforma både matematikkurser och tillämpade kurser så att de blir mer anpassade 
till programmet. Vidare behöver kurserna synkroniseras och vävas in på ett bra sätt. 
UL-P har även här sett att ett bra verktyg för att integrera matematiken med teknik-
ämnena är att planera en kursstrimma inom numerisk modellering som kan användas 
för att öva och överföra nyvunna matematikkunskaper till andra teknikområden. En 
stor utmaning här är begränsningen med en minsta omfattning om 7,5 hp per kurs. 
UL-P anser att det är till stor nackdel att hålla fast vid det så kallade 7,5 hp systemet 
om man vill CDIO-anpassa en utbildning uppbyggd av kurser som ges av olika 
avdelningar och ekonomiska enheter. Här finns ett stort och viktigt arbete som måste 
göras för att genomföra den förändringen. En annan stor utmaning är att gå igenom 
samtliga kurser och genom att utföra övningar relaterade till kursernas input och 
output för att få examinatorerna att i högre grad sammarbeta dels för att länka samma 
kurser på liknande sätt som kurserna i Hållfasthetslära och Maskinkomponenter och 
dels för att stärka kursernas koppling till programmet.  
 
Pilotprojektet har enligt UL-P varit väldigt viktigt för att ge insikt i för det första vad 
CDIO är och innebär, för det andra att ge tillgång till den bästa expertisen inom 
området. Här vill UL-P särskilt nämna Kristina Edström (KTH), Johan Malmqvist 
och Mikael Enelund (Chalmers) samt resurser och tid för att arbeta med projektet. En 
annan viktig del är enligt UL-P att just TFN startat projektet, vilket bidrar till att visa 
på vikten och gör att arbetet respekteras av kollegor och lärare på programmet. UL-P 
menar att utan pilotprojektet hade CDIO-anpassningen på M inte varit möjlig. Man 
framför att många utbildningsledare knappt hinner med sitt arbete och att utveckling 
av programmet därför oftast görs när saker är så illa att det inte finns något annat val. 

2.1.4 Väg och vattenbyggnad 
Vid Väg och vattenbyggnad genomfördes den första självvärderingen i januari 2016. 
På institutionsnivå har medel avsatts för utveckling i enlighet med standard 5 och 6. 
Stor variation föreligger mellan utbildningens inriktningar – redan engagerade lärare 
arbetar aktivt samtidigt som större utmaningar finns inom inriktning Konstruktion.  
 
Prioriteringen har enligt UL-P varit att arbeta med CDIO-standarderna 1, 3, 6 och 7. 
Några nivåer bedömdes inledningsvis komma att höjas, dock inte alla. Målet 3 har 
inte uppnåtts. Arbetet med omarbetning av baskurs Kemiska principer för Väg och 
vattenbyggnad har ännu inte påbörjats. 
 
Hur det gick till när programmet valdes ut som deltagare i pilotprojektet? 
Programmet föreslogs av ”CDIO” gruppen och TFN att vara en Pilot. HUL 
accepterade.  
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Utbildningsledarnas incitament och resurser för medverkan i projektet 
UL-P bör ha tackat ja samt fick information om att CDIO projektet hade 500 kkr som 
kunde nyttjas för träffar med Kristina E exempelvis, samt att vi på SBN avsatte 200 
kkr i strategiska medel 2015 för CDIO – men som inte kommunicerades väl eller 
beslutades och därför inte kunde ses som en ekonomisk resurs. 
 
Personalresurser och aktivitet bland kollegorna skulle UL sett till att få igång. 
 
Vad som gjorts 
Inventering av samtliga obligatoriska kursers kursplaner rörande kursmål – 
genomförande – examination.  
 
Deltagande i kursen Programdriven kursutveckling; Andreas Eitzenberger, Susanne 
Engström, Gustav Jansson, Marcus Sandberg, Catrin Edelbro, Tristan Jones, Phillip 
Tretten och Mattias Holmgren. Dessa har i och med inspiration från kursen utvecklat 
följande kurser i programmet: 
• Bygg- och anläggningsprojektering P0009B i åk1 lp2 
• Byggprojektledning, P0007B i åk 3, lp1 
• Brytningsmetoder, T7008B i åk5, lp1 inriktning Jord och bergbyggnad 
• Datorstödd projektering, W7003B, åk4, lp4 inriktning Byggande 
• Drift och underhåll, D0002B, åk 2, lp 3 
 
Kursen Bygg- och anläggningsprojektering jobbar en hel del med tidsplanering i ett 
av momenten. Det är förhoppningen att det ska kunna användas i kursen Byggpro-
jektledning. 
 
I kursen Byggprojektledning kopplas mer tydligt mål och aktiviteter och kurs-
examination mot lärande och framtida examen. Det fokuseras på att studenterna ska 
jobba mycket med lärandeaktiviteter och att lärarna ska jobba mindre med sådant 
som bidrar litet till lärande. Det kommuniceras även bättre vad som gäller med 
kursen ur lärandesynpunkt. 
 
I den avslutande kursen Utvecklingsprojekt, W7009B i åk 5 lp2 för både civ.ing. V 
och civ.ing. A, är kursplan och planeringen reviderad för nästa år så att den nu för-
hoppningsvis bättre fångar upp och bygger vidare på kursen Byggprojektledning mot 
examensmålen. 
 
Utöver enskilda kurser och hur de kopplar till varandra så har ett större grepp tagits 
för att se över hela inriktningen jord och berg inom ramen för kursen Programdriven 
kursutveckling samt ett EU-finansierat utbildningsprojekt. De aktiviteter som 
genomförts är ett möte med arbetsgivare och alumner med fokus på hur branschen 
ser på de som examineras inom inriktningen jord och berg vid LTU och vad vi som 
lärosäte kan förbättra/förändra för att bättre uppfylla branschens behov och önske-
mål. Vissa förslag på förändringar påverkar hela programmet och vissa endast själva 
inriktningen.  
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Vad vi lyckats med som resultat av projektet 
Medvetandegjort vikten av progression och av andra färdigheter och förmågor än ren 
ämneskunskap. 
 
Reviderat en del kurser/kursplaner och till viss del läsordningen mellan vissa kurser i 
inriktning Konstruktion. 
 
Definierat en ”egen CDIO” som istället för conceiving – designing – implementing 
and operating products, processes and systems lyder IPDCO investigating – planning 
– designing – constructing – operating and maintaining products, processes, systems 
and environment. Detta innebär en för programmet enklare och klarare definition 
som bättre stämmer med skedena i byggprocessen. 
 
Medvetandegjort CDIO i lärarkollegiet och behovet av progression, kursers beroende 
av varandra samt plats i programmet liksom vikten av andra kunskaper och färdig-
heter förutom ämneskunskaper. 
 
Inom inriktningen jord och berg och baserat på det första stora mötet med branschen 
har vidare kontakt tagits med vissa industripartners för att stötta i utvecklingen av 
kursen Brytningsmetoder och våra bergmekanikkurser. Fortsatt arbete kommer ske 
under 2017 där industrin deltar under heldagar för att arbeta med kursers innehåll och 
flöden mellan kurser. Vi har helt enkelt fått ett ökat engagemang hos arbetsgivarna i 
utvecklingen av våra kurser och program som en del av detta projekt. 
 
Vilka utmaningar vi har nu 

• Ökad medvetenhet om implementeringen av CDIO bland kollegiet. 
• Fortsätta få till bättre kursplaner vad gäller mål – genomförande – 

examination. 
• Fortsätta med progressionen (std 3). 
• Fortsätta med baskursen. 
• Fortsätta med att stödja och uppmuntra till praktiska inslag i programmet 

(std7). 
• Få med en större del av fakultet i arbetet. 

 
Läget i arbetet med att ta fram ett förslag till utveckling av baskursen 
Har legat stilla under hösten. Var svårt att få intresse för idén. Nu verkar det vara på 
gång. Examinator för K0016K ser gärna att det kommer inspel från kemiberörda 
ämnen inom programmet. Det har varit svårt att få med sig berörda personer på 
ämnena men efter mycket fotarbete är nu främst ämnesföreträdaren i Konstruktions-
teknik (betong = cementkemi) intresserad att delta.  
 
Övriga reflektioner och annat av allmänt intresse 
SBN är tunga inom forskning och intresset för att vara med och utveckla utbildning 
och program är lågprioriterat bland de som har stor andel forskning och detta trots att 
det i vissa fall finns ekonomiska medel för att utföra arbetet. Inom LTU är det möj-
ligt att tacka nej till utbildningsuppdrag om man får medel för ett forskningsprojekt. 



Dokumentnamn:  Uppdrag: Versionsnr: 

Uppdragsbeskrivning - UTKAST   CDIO - fortsättningsprojekt 1.0 
Utfärdat av:  Beslutsdatum: Diarienr: 

    

Beslutad  av:  Gäller från och med (datum): Sida: 

   13 (20) 

 

 

En annan slags organisation och synsätt/attityd hade kunnat underlätta implemen-
teringen av CDIO då det varit väldigt svårt att få tag i personalresurser för att 
genomföra specifika arbeten. 

2.1.5 Högskoleingenjörsutbildningar 
En CDIO-dag har genomförts på Campus Skellefteå i januari 2016 riktad till all 
personal som jobbar med ingenjörsstudenter. Medverkande var UL-P för några 
högskoleingenjörsprogram, lärare och annan personal vid campus Skellefteå, 
representanter för CDIO pilotprojektet samt Kristina Edström.  
 
Under CDIO-dagen efterlyste närvarande UL-P tydliga riktlinjer angående 
intentioner och ambitionsgrad när det gäller CDIO-implementeringen, något som 
också framförts till Strategigruppen och till Projektgruppen. 

2.2 Kompetensutveckling för personal 
I samarbete med Högskolepedagogiskt centrum (HPC) vid LTU har CDIO-
pilotprojektet under 2015 och 2016 erbjudit kompetensutvecklingsaktiviteter för 
lärare i form av tre kurstillfällen för utbildningen Programdriven kursutveckling. 
Utbildningen motsvarar 3 hp inom högskolepedagogik och har inledningsvis haft ett 
särskilt fokus på de fyra CDIO-pilotprogrammen. 

• Kurstillfälle 1, HT15 
Totalt elva deltagare följde kursen och är godkända på deltagande. Fem av 
dessa har genomfört och redovisat sitt utvecklingsprojekt. 

• Kurstillfälle 2, VT16  
Nio deltagare följde kursen, som avslutades maj 2016.  

• Kurstillfälle 3, HT16  
Tio deltagare har följt kursen, varav nio beräknas bli godkända innan 
årsskiftet 2016/17.  

• Kurstillfälle 4, VT17 
Minst tio deltagare är anmälda till vårens kurs. 

 
Utvärderingar visar att generellt är deltagarna nöjda med undervisningspassen. 
Förekomsten av avhopp samt icke färdigställande beror i huvudsak på stor 
arbetsbelastning i övrigt. Första kursomgången hade vissa brister när det gäller 
kommunikationen kring deltagarnas egna projekt. Vid andra omgången hittades en 
bättre balans och andelen deltagare som fullgjorde kursen våren 2016 blev högre än 
vad som varit fallet vid första kurstillfället. En tredje kursomgång genomfördes 
hösten 2016. Inför denna var kapaciteten vad gäller deltagarantal betydligt större än 
vid tidigare omgångar. Rekryteringen av deltagare till kursomgång HT16 var därför 
högt prioriterad. Trots att kursen har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt som 
möjliggör och driver på utvecklingen och att den dessutom tydligt efterfrågats av 
såväl lärare som UL-P och HUL blev rekryteringen till kursen HT16 inte i paritet 
med behovet. 
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Sammantaget har kursaktiviteten varit en framgång för att driva och möjliggöra 
utveckling av utbildningsprogrammen. Kursen syftar till att skapa gehör för pro-
grammens behov och konkret visa nya användbara pedagogiska strategier som och 
kan implementeras resurseffektivt. Den har startat dialoger och utvecklingsarbete 
”bottom-up”, dvs. främst drivet av lärare som inte har roller som pedagogiska ledare.  
 
Under andra kursomgången stärktes dialogen med respektive UL-P så att 
utvecklingsprojekten i högre grad kunde kopplas till programmens utvecklingsbehov. 
Därmed har enskilda lärare varit mer öppna för en dialog med UL-P kring kursens 
funktion i programmet. Särskilt Teknisk design skickade ett betydande antal lärare 
som deltagare vid de två inledande kursomgångarna. Vi bedömer att de har uppnått 
”kritisk massa” på så sätt att den kollegiala dialogen har stärkts och kursutveck-
lingsprojekten fortsätter att bedrivas även utan programexternt stöd. Deltagandet från 
övriga program har varit lägre och utbytet består i högre grad av enskilda individers 
utvecklingsarbete – i flera fall mycket värdefulla arbeten. 
 
En bonus är att flera av de workshops som anordnats inom ramen för kursen har 
hållits öppna för all personal på LTU. Dessa har också lockat många deltagare utöver 
kursdeltagarna, något som varit positivt både för kursen och för kunskapen om LTUs 
CDIO-implementering. 
 

3. Reflektion och diskussion  

3.1 Lessons learned 
När vi kritiskt reflekterar över våra erfarenheter under projektet kan några aspekter 
som förtjänar uppmärksamhet inför den framtida vidgningen av CDIO vid LTU 
identifieras. I den första delrapporten från pilotprojektet december 2015 redogjordes 
för igångsättningssvårigheter i programutvecklingsarbetet. Dessa poängterades även i 
den andra delrapporten i maj 2016. Som främsta sätt att hantera dessa svårigheter 
föreslog Strategigruppen åtgärder genom en kraftigt ökad rekrytering av lärare, 
ledare och annan personal till kurstillfället HT16 av Programdriven kursutveckling. 
Rekryteringen till kursen motsvarade dock inte behoven och det har under projektets 
gång tydligt framgått att vidareutveckling av utbildningsprogram inte alltid är en 
högt prioriterad verksamhet vid dagens LTU. Centralt i fortsättningen av arbetet med 
att göra CDIO till en integrerad del av ingenjörsutbildningarna torde vara att verka 
för kraftigt ökad rekrytering av lärare, ledare och annan personal till kurstillfället 
2017 av Programdriven kursutveckling.  
 
Det finns ett fortsatt stort behov av att stödja förändring av etablerade arbetssätt för 
att komma vidare från inledande stadier av identifiering och analys till dels levande 
dialoger bland etablerade programkollegier och på institutioner, dels faktisk resurs-
sättning och bemanning av utvecklingsaktiviteter i form av konkreta uppdrag som 
omsätts i praktisk handling vilka sedan utvärderas och vidareutvecklas till fortsatta 
uppdrag. 
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Viktiga frågor kring utbildningsledarnas roll och upplevda handlingsutrymme har 
identifierats. Flera UL-P har uttryckt osäkerhet inför programutvecklingen samt brist 
på egen tid och brist på tillräckligt mandat för uppdraget. Som pedagogisk ledare vid 
LTU idag blir man vanligtvis mera ifrågasatt om man tar initiativ till förändring än 
om man inte gör det. Sammantaget uppfattas handlingsutrymmet som litet och 
rollerna som UL-P respektive UL-K som lågstatusuppdrag. Vi tror att detta varit en 
starkt bidragande orsak till att program fastnade i analysfasen, men konsekvenserna 
är förstås större än så. Den förstärkning av programperspektivet som CDIO innebär 
rubbar med nödvändighet etablerade strukturer och individuella förhållningssätt 
inom universitetet. 
 
Vi understryker att skapandet av goda förutsättningar för lärande är en komplex fråga 
som inte kan angripas enbart på individnivå (exempelvis med kompetensutveckling). 
Vi identifierar behovet av att fortsätta dialogen kring programperspektivet och hur 
detta kan stärkas organisatoriskt. Speciellt fokus bör vara på ledningen av utbild-
ningsprogrammen, inklusive utbildningsledarnas roll, deras mandat, resurser och 
kompetensutveckling samt på det strukturella stödet för utveckling av undervisnings-
praktiken vid LTU.  
 
Det är av stor vikt att UL-P inte står ensamma i utvecklingsarbetet. LTU behöver 
hitta sätt att arbeta som innebär att rollen som UL-P dels avlastas, dels blir mer 
strategisk. En del i detta kan vara att förtydliga gränsdragning och ansvarsfördelning 
mellan UL-P, UL-K, HUL, ämnesföreträdare, handläggare, studievägledare, 
studieadministratörer, examinatorer och andra berörda roller och funktioner vid 
universitetet. En annan kan vara att tillskapa någon form av kollegiebaserade 
programledningsgrupper. Bland sådant som kräver tydliga svar ingår frågor om 
kompetensutveckling, krav och incitament för pedagogisk skicklighet, hur ansvaret 
för ändamålsenliga lokaler ser ut, samt hur LTU ska säkerställa kursutveckling på 
sätt som utgår från och uppfyller programmens lärandemål. HUL plus HPC planerar 
att genomföra workshops på respektive institution angående lärmiljöer, någonting 
som förhoppningsvis kommer att kunna väcka ytterligare dialog och diskussion inom 
kollegierna. 
 
En central del i implementeringen av CDIO är att hitta välfungerande former för att 
sprida och öka delaktigheten i programutvecklingsfrågor till alla berörda chefer, 
lärare och administratörer inom universitetet. Som ett led i detta krävs förändrade 
attityder bland LTUs ledare och medarbetare kring relationen mellan kurser och 
program samt i förhållande till utbildningsledares uppdrag och universitetets peda-
gogiska idé som leder till beteendeförändringar hos berörda kollegier i riktning mot 
tydligt ansvarstagande för grundutbildningen. Här är det viktigt att påverka attityder, 
lärande, beteende och känsla av effektivitet hos alla berörda, inklusive studenter, 
lärare och ledare vid LTU. Vidare bör en betydande andel av de berörda lärarna och 
utbildningsledarna vid ingenjörsprogrammen bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete 
på sätt som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. En del av detta kan vara 
kurser via HPC, inklusive återkommande kurstillfällen för Programdriven kurs-
utveckling. Andra viktiga delar kan vara att ta fram och vidareutveckla goda exempel 
på framgångsrikt utvecklingsarbete, att lyfta fram kursen Ledarskap för pedagogiskt 
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ansvariga som stöd för UL-P, att premiera excellenta lärare samt att uppvärdera 
pedagogiska meriter vid rekrytering och befordran. Under projektets gång har vi fått 
många indikationer på svårigheter att framgångsrikt och inom tillgängliga arbets-
tidsramar kombinera uppdraget som UL-P med egna forskningsambitioner. Hur kan 
LTU öka möjligheterna till karriärutveckling för de medarbetare som snarare än 
forskningsambitioner har en önskan om att helhjärtat arbeta med pedagogiska frågor? 
 
Idag saknas tydliga incitament för lärare, ämnesföreträdare och chefer att delta i 
kollegium och programutvecklingsarbete. Istället är det andra saker som prioriteras 
högt på LTU. När UL-P kallar så kommer därför främst närmast sörjande inom den 
ämnesgrupp eller inriktning som UL-P själv tillhör. Lärarkollegier är inte heller en 
mötesplats för beslutsfattande. UL-P har aktivt stöttat lärare att bedriva pedagogiskt 
utvecklingsarbete med stöd av kursen Programdriven kursutveckling. Det har dock 
delvis varit svårt att få kursdeltagare att välja projektarbete på basis av institutionens 
bedömningar av respektive programs utvecklingsbehov.  
 
En bedömning är att CDIO standard 1, 2 och 3 (syfte, lärandemål, utbildningsplan) är 
de allra mest centrala och även fungerar som grundläggande bas för övriga 
standarder. De stora likheter som finns mellan CDIO och LTUs Pedagogiska idé bör 
kunna innebära möjligheter till samordningsvinster. Den självvärdering av program-
men som genomfördes i början av 2016 som ett led i LTUs årliga programgenom-
lysning upplevdes av utbildningsledarna inom CDIO-pilotprogrammen som något av 
en onödig extra arbetsbelastning. Självvärderingar med utgångspunkt från CDIOs 12 
standarder hade då nyligen tagits fram och man såg därför inte tydligt poängen med 
att också göra en värdering utifrån de 10 stegen i LTUs Pedagogisk guide 2013. För 
att i någon mån effektivisera arbetet togs en form av översättningstabell mellan de 
två självvärderingsmodellerna fram. Inför framtiden är vårt förslag att det görs någon 
form av gemensam synkronisering mellan CDIOs 12 standarder och de 10 stegen i 
LTUs Pedagogiska idé 2013 så att programgenomlysningarna underlättas. 
 
Framdriftsproblem har kontinuerligt rapporterats till Strategigruppen. Som resultat av 
detta har formerna för möten inom pilotprojektet justerats, från företrädesvis 
projektgruppsgemensamma möten till programspecifika arbetsmöten. Vi har varit 
försiktigt positiva till de nya arbetsformerna vid Teknisk design, Maskinteknik samt 
Teknisk fysik och elektroteknik. När det gäller Väg och vattenbyggnad kom sådana 
möten aldrig riktigt igång under pilotprojektet. 
 
Vår bedömning är att Styrgruppen var rätt bemannad och att det var positivt att alla 
fyra institutioner med ingenjörsutbildningar medverkade. Det visade sig även vara 
bra att vi inte ägnade mycket tid åt att i förväg skapa detaljerade uppdragsbeskriv-
ningar över hur förändringarbetet skulle gå till från början till slut. Istället har det 
funnits en flexibilitet att sondera och förankra samtidigt som genomförandet 
planerats mer i detalj allt eftersom arbetet fortskridit. 
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1.      Inledning 

1.1 Dokumentets syfte 
Syftet med dokumentet är att uppdragsgivaren tydliggör uppdraget. Dokumentet är en 
överenskommelse mellan uppdragsgivaren och uppdragets ledare.  

1.2 Bakgrund 
I november 2014 ansökte universitetet om medlemskap i det internationella CDIO-
initiativet, med ett första delmål om att fyra utvalda civilingenjörsutbildningar ska 
fungera som piloter i arbetet med att uppnå CDIO-standarderna. CDIO Pilotprojektet 
har under 2015-16 fungerat som en länk i LTU:s Pedagogiska idé samt visionen om 
Sveriges bästa ingenjörsutbildningar. Det har även varit en fortsättning på tidigare projekt 
Arbetslivsanknytning och har haft nära koppling till projektet Bas- och kärnkurser.  
 
I tekniska fakultetsnämndens verksamhetsplan för 2017-18 anges ”fortsatt satsning på 
programutveckling enligt CDIO och pedagogisk idé med mål att samtliga ingenjörs-
utbildningar utvecklas i enlighet med CDIO (pedagogisk idé). Satsningen har visst 
fokus på högskoleingenjörsutbildningar.” 

2. Uppdraget/projektet 

2.1 Syfte och mål med uppdraget 
Projektets övergripande ambition är att bidra till att universitetets ingenjörsstudenter 
förvärvar färdigheter, förmågor och förhållningssätt som gör att de efter fullföljd 
utbildning kan agera som självständiga ingenjörer. Som ett led i detta krävs stärkta 
kopplingar mellan kurser och program, inte minst i form av förändrade attityder och 
arbetssätt i förhållande till kurser som medel att uppnå definierade mål för ingenjörs-
examen. Projektet syftar vidare till att stärka personalens handlingsförmåga i enlighet 
med universitetets pedagogiska idé på ett sätt som leder till tydligt ansvarstagande för 
grundutbildningsverksamheten.  
 
Avsikten är att projektet genom koordinering av utvecklingsaktiviteter ska medverka 
till en utvidgad CDIO-anpassning av alla ingenjörsutbildningar vid LTU. Av särskild 
vikt är att LTUs högskoleingenjörsprogram inkluderas. Det arbete som inletts inom 
ramen för CDIO pilotprojektet avseende framtagande av förslag och beskrivningar på 
omarbetningar av programanpassade baskurser ska fullföljas i föreliggande projekt. 
 
Målen för projektet är: 

1. Att alla ingenjörsutbildningar vid universitetet på ett konkret sätt har inlett arbetet 
med att nå nivå 3 eller högre enligt kriterierna för de 12 CDIO-standarderna. 

2. Att minst en kurs i varje årskurs inom respektive utbildning tilldelats ett väl 
definierat delansvar för a) utveckling av studentens ingenjörsfärdigheter, b) 
examensmålen för programmet. 

3. Att utveckling av de kurser som givits delansvar enligt mål 2 ovan inletts. 
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2.2 Genomförande 
Projektets uppgift är att stödja utbildningsledarnas (HUL och UL-P) arbete med att 
vidareutveckla utbildningsprogrammen utifrån genomlysningar av deras struktur och 
innehåll, samt via överenskommelser med examinatorer och övriga berörda fastställa 
ett explicit ansvar för varje utvald kurs gentemot examensmålen och studentens 
färdigheter. 
 
Projektledningsgruppen är en mötesplats för samordning och erfarenhetsutbyte. Det 
konkreta utvecklingsarbetet genomförs i programvisa arbetsgrupper med flera lärare 
per program under ledning av dess utbildningsledare och med coachning från 
mentorer/champions från det tidigare CDIO Pilotprojektet. Arbetet paketeras delvis 
som en serie Workshops inspirerad av strukturen i Programdriven kursutveckling.  
 
Tidigt i projektet tas en handlingsplan fram för utvecklingsarbetet i respektive pro-
gram. Som underlag till denna görs en sammanfattande nulägesanalys av programmens 
innehåll och nivå i termer av CDIO:s standarder samt en översikt av berörda kursers 
bidrag till måluppfyllelsen. Baserat på resultatet av detta tas dels en målbeskrivning 
fram i termer av CDIO-standardernas nivåer, dels tas beslut om förändringar av 
programmens och kursernas upplägg och innehåll så att brister kan börja åtgärdas, 
exempelvis i form av kompetensutveckling, förbättring av utbildningsmiljöer samt 
anpassning av kurs- och utbildningsplaner. Deltagarna ger återkoppling till varandras 
handlingsplaner innan de sjösätts. En betydande andel av de berörda lärarna och 
utbildningsledarna förväntas bedriva sitt pedagogiska utvecklingsarbete inom ramen 
för kursen Programdriven kursutveckling. 
 
Projektet innefattar även en strategigrupp med uppdrag att prioritera och avgöra 
principiella vägval, att koordinera samt att förankra (HUL) resurskrävande åtgärder. 
Gruppen arbetar gemensamt med utvecklingen av enskilda program. Strategigruppens 
medlemmar jobbar också parvis med platsbesök och granskning av arbetet och utfallet 
i LTUs ingenjörsprogram. 
 
Rollfördelningen innebär att projektledaren ansvarar för koordinering av kurser, resor 
och konferensdeltagande, inhyrning av extern kompetens, samverkan med övriga 
projekt (bl a bas- och kärnkursprojektet), hantering av extern kommunikation samt 
uppföljning och rapportering. Utbildningsledarna tar initiativ till och leder arbetet 
inom respektive program genom kartläggning, analys, utveckling och anpassning. 
Stora delar av arbetet kommer att utföras vid respektive institution, där utbildnings-
ledarna (HUL och UL-P) ansvarar för information och dialog med berörda. Stöd och 
resurser för kurs- och kompetensutveckling erhålls primärt via HPC samt från 
institutionerna.  

2.3 Tidsramar 
Arbetet påbörjas januari 2017 och avslutas december 2018. 
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2.4 Budget  
Projektet ingår som en del i TFNs strategiska satsningar och har en budget om 500 tkr 
2017 och 500 tkr 2018 (Re-beslut 161-16, dnr 9-16). Avsatta medel avser främst 
seminarier, utbildningar samt för att knyta till sig extern kompetens, resor (nationella 
och internationella konferenser samt workshops på LTUs olika campus) och 
konferensavgifter. Möjliga konferenser är International CDIO Conference i Calgary 
juni 2017; NU2017 i Göteborg november 2017, CDIO European regional meting i 
Moskva januari 2018 samt International CDIO Conference i Kanazawa juni 2018. 
 
Projektledarens lönekostnad (20 % av heltid) för uppdraget bekostas av TFN. 
Uppdraget genomförs i övrigt inom ramen för berörda medarbetares ordinarie 
uppdrag samt institutionernas operativa och strategiska utvecklingsarbete.  

2.5 Överlämnande och rapportering 
Delrapportering lämnas vid TFNs sammanträden i november 2017 samt maj 2018. 
Slutredovisning av uppdraget lämnas till TFN i december 2018. Därutöver informerar 
projektledaren till fakultetsnämndens utbildningsutskott och till berörda institutioner. 

3. Organisation  
Projektledningsgrupp 
Rickard Garvare, projektledare 
Ann-Britt Almqvist, handläggare utbildnings- och forskningsenheten 
Oskar Gedda, HPC 
 
Programvisa arbetsgrupper 
Berörda utbildningsledare samt några lärare per utbildningsprogram bildar arbets-
grupper för den pedagogiska utvecklingsverksamheten. Mentorer/champions från 
CDIO-Pilotprojektet kommer delvis att bistå i detta arbete. 
 
Strategigrupp 
Prodekanus Lena Abrahamsson 
Huvudansvarig utbildningsledare Mats Näsström 
Huvudansvarig utbildningsledare Jonny Johansson 
Huvudansvarig utbildningsledare Catrin Edelbro 
Huvudansvarig utbildningsledare Daniel Örtqvist 
Handläggare utbildnings- och forskningsenheten Ann-Britt Almqvist 
Projektledare Rickard Garvare 
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