
  
 

 
 

 

Roadmap för ledare inom LTUs grundutbildning 
– CDIO fortsättningsprojekt 

 

Läge och utmaningar 
I början av 2015 blev LTU medlem i det internationella CDIO-initiativet. Vårt första 
mål var att fyra civ.ing-utbildningar skulle fungera som piloter i arbetet med att börja 
jobba enligt CDIO-standarderna. Vi har genomfört självvärderingar, workshops för 
kollegier, deltagit på konferenser samt ordnat kompetensutveckling för personal. 
Några nya projektkurser har tagits fram och flera befintliga kurser har vidareutvecklats. 
Förslag till omarbetningar av några bas- och kärnkurser har också börjat tas fram. 
Pilotprojektet 2015-2016 var bara starten. Fortsättningen innebär en utvidgad CDIO-
anpassning av alla ingenjörsutbildningar vid LTU, särskilt högskoleingenjörsprogram-
men.  
 
Exempel på utmaningar som identifierats är: Behov av bättre synergi mellan kurserna i 
många program, mer träning och förvärv av ingenjörsfärdigheter även i ämneskurser, 
projekt i varje årskurs där studenterna får utveckla och även driva produkter, processer 
och hela system. Även delar av vår fysiska lärmiljö behöver förbättras för att stärka 
studenters möjlighet att arbeta praktiskt och därigenom lära sig både färdigheter och 
förstå teori på ett djupare plan. Våra pedagogiska metoder och utformningen av 
examinationen behöver också utvecklas för att studenter ska nå en högre grad av 
ingenjörsprofessionalitet i linje med LTU:s mål. 

Uppgifter 
Du som är utbildningsledare för ett ingenjörsprogram på LTU har uppdraget att, med 
stöd av andra ledare och lärare, initiera och driva utvecklingen av programmet. 
Konkret vad gäller CDIO innebär detta att sätta igång arbetet med att senast december 
2018 nå nivå 3 eller högre enligt kriterierna för de 12 CDIO-standarderna (se Bilaga 1 
och cdio.org/implementing-cdio-your-institution/implementation-kit). Målen är 
alltså att: 

o Det finns en explicit plan för övergången till CDIO. 
o Principerna för CDIO är implementerade i minst en av årskurserna. 
o Programmets lärandemål är validerade med centrala intressenter; kollegiet, 

studenter, alumni och representanter för industri/arbetsmarknad. 
o Programmets kurser hänger ihop med varandra på ett tydligt sätt, utvecklingen 

av färdigheter sker integrerat genom hela utbildningen, och enligt en tydlig 
utbildningsplan. 

o Programmet innehåller en introduktionskurs där studenterna får egna praktiska 
erfarenheter av ingenjörsarbete och utvecklar centrala färdigheter som sam-
arbete och kommunikation. 

http://cdio.org/implementing-cdio-your-institution/implementation-kit
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o Programmet innehåller två eller flera utvecklingsprojekt med progression 
genom utbildningen, där studenterna får utveckla och driva produkter, 
processer och system. 

o Det finns en plan i rullning över hur programmet ska få tillgång till lärmiljöer 
som stödjer och uppmuntrar studenterna att arbeta praktiskt och kollaborativt 
för att lära sig ingenjörsarbete, stärka ämnesförståelse och utveckla färdigheter. 

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

o Undervisningen baseras på metoder för studentaktivt och erfarenhetsbaserat 
lärande. 

o Examinationen omfattar såväl de ämneskunskaper som de färdigheter som 
ingår i kursernas lärandemål. 

o Programmet utvärderas enligt ett system baserat på CDIO Standards, och 
resultaten redovisas för studenter, lärare och andra intressenter med syfte att 
hela tiden utveckla programmet. 

o Minst en kurs i varje årskurs av programmet har fått ett tydligt delansvar för 
utveckling av studentens ingenjörsfärdigheter och för att uppnå programmets 
examensmål. 

 
Din plan för genomförandet av ovanstående bör förmodligen omfatta sådant som att 
sammanfatta för dig själv nuläget i programmet och de viktigaste utvecklingsbehoven, 
ta fram handlings- och tidplaner, kommunicera med kollegiet och din huvudutbild-
ningsledare, skapa projektgrupper och se till så att de får rätt uppdrag och resurser, 
samt följa upp utfallet.  
 
Den roadmap som du kikar på just nu är inget detaljerat svar på hur utvecklingsarbetet 
som du leder exakt ska utformas. Istället är det din uppgift som ledare att, med 
organisationen som stöd, formulera den specifika planen och se till att den fullföljs. 

Samlad ordning 
Många saker pågår givetvis samtidigt på LTU. Ett viktigt och närliggande arbete som 
du behöver samordna CDIO-implementeringen med är baskursprojektet som Niklas 
Lehto leder. Det syftar till att utveckla baskurserna så att de ännu bättre än idag ger 
våra ingenjörsstudenter kunskaper och färdigheter som förbereder dem för att kunna 
förändra världen (eller som det står i vår vision bygga det attraktiva hållbara samhället).  
 
Hur ska vi då koordinera arbetet så att vi får fungerande utbyten och synkronisering 
mellan program & kurser, mellan utbildningsledare & lärare, mellan ämnes- & 
pedagogikexperter, samt mellan CDIO-projekt & baskursprojekt? Svaret på frågan är: 
Programdriven kursutveckling, en 3 hp-kurs för personal vid LTU som arrangeras av 
HPC. Hösten 2017 ges kursen för femte gången vid LTU. Erfarenheten är att den 
skapar en flexibel men välfungerande arena för samverkans- och utvecklingsarbetet. 
Ramen ges av sex halv-/heldags workshops med tydliga datum och platser där alla 
träffas och arbetar, välutvecklat tematiskt innehåll, stor flexibilitet att anpassa till 
aktuella behov samt möten mellan olika professioner på LTU. De gemensamma 
workshoparna kan med fördel kombineras med annat arbete allt efter behov. 
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Stöd 
Som stöd i arbetet finns en hel del resurser att tillgå, både för dig som utbildnings-
ledare och för kursansvariga. HPC (www.ltu.se/org/hpc) arrangerar aktiviteter för att 
stärka lärares kompetens med avseende på kursutveckling, inte minst metoder för 
aktivt lärande och bedömning av kunskaper och färdigheter: 
• Kursen programdriven kursutveckling ltu.astrakan.net/ViewEvent.aspx?eventId=359 
• Kursen ledarskap för pedagogiskt ansvariga www.ltu.se/org/hpc 
• LTUs seminarieserie Pedagogik på trekvarten www.ltu.se/org/hpc/Var-

verksamhet/Pedagogik-pa-trekvarten 
 
Annat av intresse är: 
• Konferenser i Sverige och utomlands, bland annat: 

o www.ltu.se/org/hpc/7-juni-Intern-pedagogisk-konferens-1.162537  
o cdio.org/meetings-events/13th-international-cdio-conference-calgary-canada   
o cdio.org/meetings-events/2017-cdio-fall-meeting-australia  
o www.chalmers.se/sv/konferens/utvecklingskonferensen2017/Sidor/default.aspx  
o cdio.org/meetings-events/2018-cdio-european-regional-meeting  
o cdio.org/meetings-events/24th-international-cdio-conference-japan  
o Den 7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar som genomförs i Luleå 

år 2019 
• Standarder, kunskapsöversikter och material på www.cdio.org  
• Litteratur cdio.org/implementing-cdio-your-institution/implementation-

kit/assessment/resources  
• Föregångare i form av LTUs pilotprogram för CDIO, dvs. civ.ing-programmen 

Teknisk Design (ETS), Maskinteknik (TVM), Teknisk fysik och elektroteknik 
(SRT) samt Väg och vattenbyggnad (SBN). 

• Konsultstöd är under upphandling, se: 
www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=22119  

Resurser och organisation 
I det normala uppdraget som utbildningsledare ingår att driva ett löpande pedagogiskt 
utvecklingsarbete avseende programmet samt säkerställa att fastställda modeller för 
utveckling av programmet (i det här fallet CDIO) används. Resurserna som krävs för 
detta i form av lärarnas och ledarnas arbetstid samt pengar för inversteringar etc. står 
vanligen respektive institution för. Prioriteringen görs av institutionens huvudutbild-
ningsledare.  
 
Huvudutbildningsledarna ingår tillsammans med prodekanus, handläggare och 
projektledare i något som kallas för en strategigrupp, se Bilaga 3 för detaljer. Det finns 
även en projektledningsgrupp med projektledare, handläggare och föreståndare för 
HPC. 

Bilagor 
1 CDIO-standards på engelska och svenska 
2 Slutrapport CDIO pilotprojekt 
3 Uppdrag CDIO fortsättningsprojekt 2017-2018 
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