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Programrådet för Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och vattenteknik 

 

DATUM: 2020-11-25 
 

TID: 14:15 – 16:00 
 

PLATS: Zoom-möte 
 

 

Närvarande: 

Roger Herbert Programansvarig 

Stephan Köhler Programstudierektor vid SLU 

Christer Elvingson Institutionen för Kemi 

Hans Rosth Institutionen för Informationsteknologi 

Kristina Wilén WSP 

Malin Larsson Studierådsordförande W-sektionen, W2 

Sofia Ejderby Studentrepresentant W3 

Elias Johansson Studentrepresentant W3 

 

Adjungerade: 

Emma Welin Sekreterare, W2  

Tim Nedergård W-sektionens Ordförande, W2 

Melinda Alfredéen  Studievägledare 

Sara Rosenqvist Utbildningsledare vid Teknat  

Cecilia Sundberg Biträdande studierektor vid SLU 

Eva Regnér Lokaladministratör, TekNat 

 
 
 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Roger Herbert. 

§ 2 Val av justeringsperson 

Malin Larsson väljs till justerare. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet ligger på medarbetarportalen.  

 

Programrådet godkänner föregående mötesprotokollet.  

§ 4. Fastställande av dagordningen 

Programrådet godkänner dagordningen. 

§ 5.   Information  
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a) Student-lärarmöten period 2 

Student-lärarmöten för period 2 hölls den 24/11 – 20. Det gällde studenter som går årskurs ett 

och två. Det är två kurser första året och tre andra året som granskades. Inga större problem 

upptäcktes för varken årskurs ett eller två. Dessa möten kommer fortsätta under kommande åren. 

Anledningen till att mötena inte är lika aktuella för högre årskurser är på grund av att de är 

mindre kritiska angående genomströmning och sammanhållning.  

b) Nybörjarenkäten  
Punkt från föregående mötet. Ca 60–70% av studenterna på W är kvinnor och målet är att det ska jämnas 

ut. Rogers studentassistent går av den anledningen igenom Nybörjarenkäten utifrån könsskillnader. Hon 

kommer analysera utifrån skillnaderna mellan vad kvinnor och män svarar. Roger ska kolla om det finns 

äldre enkäter för att kunna göra en jämförelse mellan olika år.  

c) ”Livet efter examen” med Lino Nilsson (SKB) och Filippa Rydwik (WSP) 

Fakulteten ordnade ett lunchmöte där studenterna fick träffa två alumner under förra veckan. 

Malin Larsson ledde mötet. Roger och Malin tycker det gick bra. Det var många som lyssnade 

och mötet spelades även in. Det redigeras just nu och kommer läggas upp på Youtube. Frågorna 

som togs upp var bland annat hur deras liv såg ut på jobbet och vilka kurser de haft mest 

användning av. 

d) Tips om kursplaner (MP) 

På MP finns underlag för hur kursplanen ska skrivas. Det står bland annat aktiva verb som kan 

användas för att beskriva kursmålen för grundnivå samt avancerad nivå. Kursplaner som ska 

fastställas ska följa den modellen. 

Fullständiga kursplaner för nya kurser, enligt fastställd studieplan för 2021/2022, ska vara 

inrapporterad i Selma senast 11 januari 2021. Programrådet behöver planera in ett möte innan 17 

februari för att besluta om den nya kursplanen.  

§ 6.  Nya kursplaner till hösten 2021 (utöver enkla revideringar) 

Nya kursplaner kommer diskuteras mer under nästa möte.  

Följande kursplaner kommer tas upp: 

- Miljömanagement – teori (1TV029), 5hp, A1N. Kursen ges av geoinstutitionen. 

- Miljömanagement – projekt (1TV032), 10 hp, A1N 

- Kommunal och industriell avloppsvattenrening (1TV451), 5 hp, A1N. Roger har möte 

nästa vecka angående denna kurs.  

- Processreglering (1RT002), 5 hp, A1N. Kursplanen är i princip färdig. Ingår i VA-

blocket.  

§ 7. Korta diskussioner 

a) Praxis gruppindelning 

Påbörjades förra mötet. Ska programrådet ge en rekommendation kring grupparbeten eller ska 

lärarna få välja från fall till fall? Finns för- och nackdelar med båda.  
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Programrådet genomför en omröstning. Resultatet är väldigt jämt, med en knapp majoritet som 

röstade nej till en rekommendation. Under diskussionen tog Christer upp att det är svårt med 

indelning på grund av A och B grupperna. Om grupper slumpas kan det vara svårt att få det att 

fungera med båda gruppernas schema. Dessutom, om grupperna ska göras innan kursens start 

kan man inte veta vilka som kommer dyka upp, vilket kan leda till att folk blir utan partner. Fler 

logistiska problem uppkommer eftersom det är svårt att ge en gemensam rekommendation för 

alla fem årskurserna. I de högre årskurserna är det sällan indelat enligt A och B grupper.  

I arbetslivet måste man dock kunna arbeta med olika sorters människor, men det ska inte tvingas 

på lärarna. Det ska finnas en tilltro till att läraren gör det bästa utifrån situationen. Dock finns det 

ofta elever som hamnar själva när man får välja grupper själv. Dessa ska hanteras utifrån fall till 

fall. Malin anser att det brukar redan vara blandat om man får välja grupper själv eller inte, och 

att det kan bli mer komplicerat att ha ett direktiv att anpassa sig efter.  

b) Poängkrav på kurser på terminsblock 

Tredjeårsstudenter skriver självständigt arbete. Där är kravet att studenten måste ha 120 hp inom 

programmet, vilket betyder att man måste ha minst 2 år av godkända kurser. Det finns dock 

studenter som inte uppnår 120 hp. Dessa studenter läser ändå block senare eftersom vissa block 

är lättare att komma in på än andra. Blocken är avancerade, vilket gör att det ofta saknas 

kunskaper hos studenten som söker vidare utan rätt behörighet. Studenterna tar sedan igen 

självständigt arbete vid ett senare tillfälle. 

Ska programrådet se över hur studenter går framåt från kandidatdelen till masterdelen av 

utbildningen? Ett alternativ för att motverka att detta sker kan vara att kräva att studenterna 

måste klarat av självständigt arbetet för att kunna läsa blocken. Detta höjer kraven. En 

konsekvens av detta är att studenterna som inte kan läsa vidare kommer behöva lägga några 

terminer på att göra omtentor, utan CSN. Detta kan i sin tur kan leda till att fler hoppar av.  

Diskussion kring att lösa rätt problem med rätt åtgärd startades. Problemet anses vara att 

studenter släpps in trots behörighetskraven. Därför är det bättre att vända sig till de ansvariga 

lärarna som håller i kurserna i årskurs fyra att de måste hålla sig till kraven.  

Cecilia anser att det tillkommer fler problem av att höja kraven. Kraven ska inte vara högre än 

vad som verkligen krävs. Bearbeta problemet, vilket är att eleverna inte klarar av kurserna. Mer 

aktiv studievägledning för dessa elever kan därför vara en god idé. Kolla upp vilka studenter som 

fastnar och hur de kan få hjälp.  

Studievägledare Melinda kontaktar studenter kontinuerligt under året om de inte klarat 

tillräckligt många kurser. Uppföljningar görs i maj för årskurs 1 där studenter som ligger under 

medelresultat erbjuds vägledningssamtal före sommaren. I årskurs 2 under maj månad sker 

uppföljningar med dem som uppnått färre än 70hp samt i åk 3 för dem som är inte behöriga att 

läsa självständigt arbete. Detta göra enligt beslut från UTN (2011-01-18). När det väl erbjuds 

studievägledning är det dock få elever som är intresserade.  
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c) W-sidor i Studium 

Det finns en sida på Studium som hör till hela W programmet. Vad ska läggas där som kan vara 

av nytta? Tidigare förslag från förra mötet:  

- Information om möten med olika årskurserna. Bland annat programansvarig och 

studievägledare kan lägga information där.  

- Intressanta nyheter/länkar som rör W. Information från programrådet.  

- Feedback från PR och kursutvärderingsmöten. 

- Röda-tråddokument (progressionen i programmet).  

- Python bibliotek. Studenterna kommer jobba mer med Python. 

- Lathundar och snabbkurser.  

- Snabblänkar. 

På Studium finns inga praktiska länkar till bibliotek, tjänster eller programvaror samt övriga 

meddelanden från institutioner. Stephan vill ha en långsiktig planering kring hemsidan. Att hålla 

igång tre sidor parallellt är inte hållbart. Vilken information ska flyttas över? Informationen 

måste stämma överens på alla sidor.  

Vad är syftet med denna nya sida? Studium kan hanteras som en informationskanal, men det är 

inte bra att bara flytta över gammal information från andra kanaler. Roger, Cecilia, Stephan, 

Melinda ska planera in ett möte där de kommer överens om hur Studium ska användas. I 

diskussionsforumet på Studium kan de även fråga studenter vad de tycker saknas på Studium. 

TekNat går igenom en process för att ta bort programspecifika sidor samt skapar ett nytt 

webbverktyg (plattform) som skulle vara på plats till HT21. Den verkar dock vara försenad. Det 

är även under HT21 som studentportalen kommer läggas ner. Av den anledningen är svårt att ta 

svårt att ta beslut kring hur det ska bli. 

§ 8. Programrådsworkshop genomförd, 13 maj. Åtgärder från workshopen. 

I maj hölls det en programrådsworkshop. På MP finns det ett dokument med en sammanställning 

av diskussionspunkterna som togs upp på det mötet. 

Åtgärdspunkter: 

- Vad behöver vi göra för att öka genomströmningen på andra året i programmet?  

- Hur integreras hållbarhetsperspektiv i utbildningarna? 

- I vilken omfattning och hur medverkar studenter i utbildningen? 

- Hur bör vi arbeta med studentinflytande? 

- På vilket sätt borde framtida arbetsgivare kunna påverka utbildningen? 

- Vad gör programmet idag för att få studenter att söka sig till W-programmet från 

gymnasiet eller från yrkeslivet, och på vilket sätt kan vi ändra på detta i framtiden för att 

öka söktrycket? 

En arbetsgrupp skapades på mötet för att gå igenom åtgärder till frågorna ovan på ett separat 

möte. Anteckningar från workshopen finns också på MP.  
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§ 9. Sammanfattning av kursutvärderingar (MP) 

Kursutvärderingssammanfattningen finns på MP och de visar studenternas åsikter kring kurser. 

Roger ser ingen anledning till att programrådet ska hoppa in i något fall. Finns det kritik har den 

ansvariga läraren tagit det på allvar. Cecilia är intresserad av att hon eller Stephan får vara med 

på mötet eftersom det även behandlar kurser på SLU. Roger kommer i framtiden bjuda in dem i 

diskussionen när nya kursutvärderingsmöten bokas in.  

§ 10. Rekrytering till W, pågående arbete 

Återkommande punkt för att påminna att det är viktigt.  

§ 11. Övriga frågor 

§ 12.   Mötets avslutande 

Roger Herbert avslutar mötet 16:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Emma Welin 
 

Roger Herbert 
 

Malin Larsson 

Sekreterare  Programansvarig  Justerare 
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