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Programrådet för Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och vattenteknik 

DATUM: 2019-12-11 

TID: 14:15- 16:45 

PLATS: Luftrummet (Gl332), Geocentrum, Villavägen 16, Uppsala 

Närvarande: 
Roger Herbert 
Lisa Selin 
Elin Flodin 
Sara Rosendahl 
Stephan Köhler 
Elaine Hallin 
Hans Rosth 
Christer Elvingson 

Adjungerade: 
Ylva Kjellgren 
Sara Rosenqvist 
Hedda Bothin 
Erik Ljung 

§ 1 Mötets öppnande 

Programansvarig 
Studentrepresentant W5 
Studierådsordjörande W-sektionen, W 4 
Studentrepresentant W5 
Programstudierektor vid SLU 
WSP 
Institutionen för Informationsteknologi. Från punkt §7 
Institutionen för Kemi Från punkt. §7 

Sekreterare, W5 
Studievägledare 
W-sektionens Ordförande, W2 
W-sektionens rekryteringsansv. 

Mötet öppnades av Roger Herbe1t 

§ 2 Val av justeringsperson 

Stephan Köhler väljs till justerare 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet ligger på medarbetarpo1talen. 

Programrådet godkänner föregående mötesprokoll. 

§ 4. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs efter tillägg under information och övriga frågor. 
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§ 5. Rekrytering över universitets gränser (Erik Ljung, W-sektionen) 

Erik presenterar en diskussionsfråga som de fått från W-sektionen i Lund. Styrelsen var på 
besök hos W-sektionen i Lund och där påbö1jades en diskussion. Sektionen vill jobba 
tillsammans med universiteten i Uppsala och Lund. Samarbetet skulle innebära att väcka 
uppmärksamhet kring att sektionerna finns och gynna studentrekrytering. Exempel skulle vara 
en reklamfilm eller planscher uppsatta. Frågan centreras kring: hur görs en reklamkampanj utan 
konkurrens mellan universiteten? Här skulle alltså alla W-program marknadsföras som en enhet 
och ansökande till en W-sektion skulle kunna få upp ögonen för att det finns fler liknande 
utbildningar. 

Roger informerar om en kommunikationsgrupp, och att sektionerna får göra aktiviteter på egen 
hand. Studenterna får utvärdera om reklam för sektionerna skulle kunna komma ut till 
gymnasiestudenterna. 

Det diskuterades ett förslag om att lägga in information på W-programmets hemsida på 
universitetet. Det kan uppstå svårigheter att universitetet gör reklam för andra universitet. Ett 
förslag är att få in alumner att göra reklam, skriva debattatiiklar i DN, eller att lyfta sig i 
sammanhang kring exempelvis SciFest. 

Frågan om samarbetet skulle utökas till fler miljöutbildningar bemöttes med information om att 
möjligen Linköpings universitet och Luleås tekniska högskola skulle inkluderas. 

Studenterna hänvisas att fråga Johanna Lundmark som jobbar med rekrytering. Chef för 
kommunikation och skolsamverkans enhet. https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N 1-962 

En ide om vidare utbyte lyfts där förslaget baseras på att studenterna mellan universiteten kan 
läsa kurser hos varandra på den fria terminen (W-Uppsala i alla fall). 

§ 6. Information 

a) Reklamaktiviteter för W-programmet 
Stephan har mailat till Lundellska. Han vill ha med en studentrepresentant. Erik ställer 
upp. 
Rosendal var tveksamma till föredrag utan hade bara en monter förra året. Det 
efterfrågades att även Roger skulle göra reklam på en av Uppsala gymnasieskolorna. 

b) Uppföljning studentkraft. 
Stephan hade en ambition om publicering av kandidatprojekt och masteruppsatser på 
hemsidan studentkraft. Tanken är att företag ska kunna hitta W-studenter till projekt 
via hemsidan. 
Roger föreslår att W-programmet ska ha en ingång för alla projekt, snarare än en för 
vatje projektkategori. Stephan kommenterade att enligt tidsplanen så skulle 
examensarbete och kandidatarbetet vara uppsatta innan årets slut. Roger jobbar på en 
textversion som han har fått kommentarer från Lina Emilsson 
(lina.emilsson@upptech.uu.se) 

c) Lärarmöte om Canvasintegrering- förslag på dag 19 mars (Stephan) 
Canvas är filareaportalen som ska introduceras även på Uppsala universitet. 
Lärarna på ES och W ska få en workshop och ska troligen komma överens om en 
struktur på sidan, det är målet i alla fall. Stephan undrar om en studentrepresentant 
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skulle vara lämpligt att ha på plats. Mötet sker den 19. Mars mellan 9:30-12 och är på 
Ångström med möjlighet för eget arbete på eftermiddag. Stephan gör ett utskick om 
detta. 

d) Inspirationsdag för W3 den 25 mars 
Syftet med inspirationsdagen är att hjälpa studenter att välja rätt terminsblock under de 
två sista åren, erbjuda studenterna flera kontakter med näringslivet samt erbjuda en röd 
tråd till studierna. Roger och Stephan har skissat på ett program med 
workshopsstruktur på mötet. Det blir av den 25e mars för W3or, mellan kl. 8-17 cirka. 
Mera information om exakta upplägget och plats meddelas senare 
Framtida ambitioner kan vara att göra det till en övernattningsresa. 

e) Per capsulam beslut- Miljökonsekvensbeskrivning, SLU 
Hör till föregående protokoll. 
Beslutet blev att miljökonsekvensbeskrivningskursen fick ändrat behörighetskrav. 120 
hp istället för 180 hp. 

t) Möte med lärare och studierektor för Fluidmekanik 
Kursvärderingen har gåtts igenom tidigare och det uppdagades då en del problem. Ett 
möte med lärare och studierektor har ägt rum och de konstaterades att kursens upplägg 
måste omarbetas. Lärare anser att det är svå1t att ta alla kursutvärderingar på allvar 
även från studenter som inte deltog fysiskt. De undrade hur studenter som inte var på 
plats på föreläsningarna kan ha åsikter om sådant de ej deltagit i. Det kom fram att 
attityden av en del lärare måste förändras. Fortsatta dialoger kommer att hållas. 

g) Sara Rosenqvist informerar 
Sara ska sluta som studievägledare och ska byta tjänst inom fakulteten den ] Se januari. 
Emma Svensson ska bli ny studievägledare för W. Hon är nuvarande för X och K, men 
ska lämna K. Hon har även koll på SLU. Sara ska vidarebefordra inbjudan till kick-off 
möte som hon fick av Stephan. 

§ 7. Lärardag 2020. Blir en återkommande händelse. 
Samla lärarna som undervisar i programmet. Diskuterar moment i utbildningen och så vidare. 
Har tidigare inte funnits. Programrådet får vara med och den planeras under senare delen av 
våren, troligen i maj. 
Syftet blir i slutändan att öka kommunikationen mellan lärarna i programmet. 

a) Förslag på dagordning 
Studentförslag: Tips på undervisningsmetoder och medel. Diskussion och workshop
likt skulle vara intressant. Berätta om studieplanen och gå in på hur kurserna hänger 
ihop möjligtvis. 
Lärarna skulle uppskatta en lista från studenterna över vad som brukar vara ett bra 
upplägg. Ylva Bellander (W-student) och andra studenter på UTN och farmaceutiska 
studentkåren har sammansatt en handbok för lärare. Har tagits upp i TUN och i NUN. 
Finns ytterligare en lista (från TUR) som tar upp studentaktiverande 
undervisningsinnehåll. 

Roger uttrycker en ambition att minska antal 5 poängskurser på programmet till förmån 
av mera sammanhängande kurser. Inlägg med branschperspektiv: det kan vara en styrka 
att lära studenterna bolla 3 projekt/kurser samtidigt. Studenterna håller med om att 
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stressmomentet oftast ligger i att lärarna inte når ut till studenterna. 

Hans föreslår att ha en dag per år med olika teman och att hålla dagordningen luftig. 
Det är lättare att ta en bit i taget helt enkelt. Möjligtvis lättare för lärarna att komma en 
halv dag enligt Roger. Kemi-institutionens lärardag har gått från hel till halvdag och har 
även koncept med teman, som varit bra. 

Förslag på dag från Christer är i tentaperiod då få lärare har undervisning. 

b) Schemalagd tid vs självstudier. Schemalagd inlärningstid . 
Stephan lyfte att vi ska ha ambitionen om att lärarna ska kunna schemalägga 
inlärningstid för att minska frontalundervisningen och ge mera tid för inlärning. 

c) Utvecklingsfokus till programutvärdering (bl.a. studentinflytande) 
Skulle vara intressant att utvärdera kurser mot varandra. Nu utvärderas va1je kurs för 
sig, men ibland kan problemen uppstå mellan kurser. 
Farligt att lägga in för många utvärderingar och enkäter så att de inte urvattnas. 
Studenterna håller med om att enklare och kortare utvärderingar är bättre. 

§ 8. Diskussion om språkfärdigheter i skriftliga rapporter inom W-programmet. År 1, 2, 3. 
Har diskuterats tidigare på programråden. Diskussioner med kursansvariga Gesa Weyhenmeyer 
(Akvatiskt miijöanalys) och Erik Sahlee (Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik) som har 
kurser på programmet, samt i Introduktionskursen har ägt rum. Det finns ideer om att ha 
skrivuppgifter i dessa kurser som påminner om Diana-upplägget och att studenterna ska kunna 
följa mönstret i uppgifterna. Helst ska dessa inte vara jättelånga och ska skrivas individuellt. 
Detta arbetsätt skulle möjligtvis behöva mer lärarresurser till dessa uppgifter och sedan skulle 
återkoppling ges. Samtal med studierektor hålls sedan. 

Studenterna är positiva till förslaget. 

§ 9. Studenternas lärande -Årets utvecklingsfokus 
Detta är en del i den pågående programutvärderingen. 

a) Hur lär sig studenterna? 
Studenterna: Efter egenarbete, när man pluggat själv och sådant. När föreläsningar är 
genomtänkta och innehåller pedagogiska poänger (take home message). När man får 
tänka till på en föreläsning och lärarna ser till att man har lyssnat. 
Tycker det är bra att ha en föreläsning och sedan kopplas det nära varandra till teorin. 
Är viktigt att kurserna har saker i rätt ordning. 
Kurser där man får uttrycka sig själv inom området fastnar bättre. 
Beroende på vad syftet med kursen är, metodikinlärning eller faktainlärning, kanske 
examinationsform kan varieras. 
Salstenta kan vara ett mycket bra format om kursen prövas rätt. 

Är möjligtvis så att man måste kapa en tredjedel av kusen för att innehållet i de andra 
två tredjedelarna ska kunna gå in. Studenterna lyfter att det är synd när kurserna är för 
omfattande så att ingenting hinns gå igenom. 

b) Studentaktiverande undervisning. Dagsläge och förslag. 
Föreläsningar med enkla medel är mycket bra. T.ex. diskussionsinslag på 
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Ett förslag är omvänt klassrum ➔ Eleverna läser hemma och sedan diskuterar med 
föreläsarna på plats. 
Osäkerhet kring om det fungerar i praktiken. Däremot fungerar seminarier ganska bra. 
Lita på att lärarna har kompetens att styra upp undervisningen på ett bra sätt. 

c) Återkoppling till studenterna. Dagsläge och utvecklingsförslag. 

d) Hur kan det utvärderas? 

§ 10. Genomgång av kursvärderingar (sköts av studentrepresentanter) 
Från studierådet: 
Flervariabelanalysen - föreläsaren gör sig inte förstådd på svenska men vill inte prata engelska. 
Studenterna har bö1jat sluta närvara på föreläsningarna. Finns inga riktlinjer för språk enligt 
UTNs studiebevakare. Roger pratar med studierektorn. 
Linalg2 - Linalgl läses inte av W, men föreläsaren i flervariabelanalys hela tiden drar paralleller 
dit. Föreläsaren tycker att det borde vara ett förkunskapskrav till detta. 
Fysikalisk kemi - En föreläsning som var schemalagd direkt efter en dugga och de som hade 
förlängd skrivtid kunde då inte delta på föreläsningen. Finns inga riktlinjer kring detta. Det blev 
en helt klar schemakrock som tyvärr inte kunde undvikas. 
Ekosystemmodellering - Det var exakt samma tenta som året innan. Och förra årets tenta fanns 
tillgänglig och studenterna fick ha med valfritt material. 
Småskaliga avloppssystem och slambehandling- Samma tenta som 2016, där studenterna fick ha 
med sig valfritt material till tentan (alla hade inte med sig samma material), och att alla satt kvar 
hela tiden (5 h) utan att klara av hela. 

SLU brukar lägga obligatoriska föreläsningar, vilket inte är okej. 

Elin sammanfattar på mötet, nedan följer hela protokollet från Elin. 

Algebra och geometri 

72 % kursvärderade och 84 % blev godkända på kursen. 
Studenterna upplevde att det var bra föreläsningar (bra upplägg, mentifrågor var 
uppskattade och föreläsarna var positiva), varierande kvalitet på lektionerna (några 
önskade mer genomgångar), arbetsbelastning var lite för hög på kusen, svårighetsgrad var 
lagom och tentan speglade kursinnehållet. 

Det som skulle kunna förbättras är att se till så att det inte är lika mycket material som 
kommer precis i slutet av kursen och fokusera mer på området linjer och plan. 
Studenterna upplevde även att kurslitteraturen inte var så pedagogisk. 

Reglerteknik Il 

33 % kursvärderade. 
Studenterna var i genomsnitt nöjda med kursen och kände att den var relevant för sin 
utbildning. Framförallt laborationerna och deras förberedande uppgifter och 
föreläsningarna var mycket uppskattade. Tentan upplevdes dock inte spegla kursens 
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innehåll utan studenterna tyckte att den var alldeles för svår. Att föreläsarna skulle 
använda mikrofon var också efterfrågat. 

Empirisk modellering 

35 % kursvärderade. 
Studenterna var nöjda med kursen, tyckte den var lagom svår och upplevde den som 
relevant för sin utbildning. Lärarna var uppskattade och de tog sig alltid tid att svara på 
frågor. Projektet var intressant och de löpande datorlaborationerna med god handledning 
var uppskattade. Även bra gästföreläsare. Mer koppling till arbetslivet önskades för W
studenter och mer exempel på föreläsningarna och struktur kring vissa av projekten. 

Industriell projektledning 

Extremt blandade svar, verkar som om en hel del behöver ses över. 

Akvatisk miljöanalys 

78 % godkända och 78 % besvarade kursvärderingen. 
Studenterna är i stort nöjda med kursen och anser att svårighetsgraden varit lagom. 
Undervisningen har varit engagerande och studenterna har fått varit aktiva under kursens 
moment. Kursen har relevant koppling till yrkeslivet. 

Fritext saknas men kursansvarig har gjo1t en mycket utförlig analys av svaren på 
kursvärderingen och listat dessa åtgärder till nästa år: 

En viss omstrukturering av föreläsningarna där vaije föreläsning avslutar med de 
viktigaste punkterna och där vaije föreläsning har en struktur som blir tydlig redan från 
början 

Fo1tsatt revidering av instruktionerna till konsultarbetet 

Gör om statistikdelarna både i föreläsningsmaterialet men även under konsultarbetet Ge 
mer individuell handledning 

Gör om slutseminariet till en handledd diskussion inom de olika grupper där även 
omfattande feedback ges 

§ 11. Övriga frågor 

a. Kommande möten. TUN sammanträder under 2020 den 21 jan, 25 feb, 5 maj. 
Återkommer i doodle. 

b. Viktning av högskoleprovet 
Studier visar att har man högt betyg på mattedelen på högskoleprovet så visar det sig att 
eleven oftast har högre meritpoäng från sina gymnasiestudier än snittet. 
Viktningen av högskoleprovet kommer att fo1tsätta till kommande år. 

§ 11 Mötets avslutande 

Roger Herbert avslutar mötet 16:45 
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Justerare 




