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Sammanfattning av resultat 
Jag har gått genom kurshemsidan och utbildningsplanen (eller motsvarande) på teknisk fysik 

utbildningar i övriga Sverige. Jag har bland annat undersökt hur de marknadsför deras 

valbarhet, vilka val studenterna kan göra och hur tillgodoräkning fungerar.   

Luleå tekniska universitet  
Har 3 inriktningar, åk 4 och 5 har valbara kurser inom inriktningen. Har inget 

kandidatarbete. Inriktningarna beskrivs på programsidan, läsordningen och upplägget finns i 

utbildningsplanen. 

Alla inriktningar har kurser som är obligatoriska och valbara kurser för varje läsperiod, finns 

inga rekommenderade blockscheman (se Figur 1).  

Ingen marknadsföring av valbarhet på hemsidan. Valbarhet finns dock i UP, studenterna kan 

välja mellan 30 – 45 hp i senare år av programmet, har kärn- och baskurser i ”basblocket”.  

 
Figur 1: Lista över kurser som studenterna på teknisk fysik och elektroteknik i Luleå 

kan/måste läsa i en av sina inriktningar. 
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Uppsala universitet 

I utbildningsplanen står det att studenterna har 50 - 55 hp valbara poäng varav minst 40 hp 

måste vara från valbara kurser i studieplanen. Det finns en tillgodoräknande process för 

kurser utanför studieplanen. Det finns kurser i basblocket som går att byta ut (se Figur 2). 

Alla kurser i studieplanen är listade per termin och period. 

 

Figur 2: Ett exempel på hur valbarheten under baskurserna ser ut i Uppsala. 

I studieplanen står även vilka kurser som är obligatoriska på de olika inriktningarna (se Figur 

3). I utbildningsplanen står det att studenterna måste göra ett kandidatarbete innan de 

startar inriktningen.
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Figur 3: Lista över de obligatoriska kurserna som studenterna på teknisk fysik i Uppsala 

måste läsa i sina inriktningsprofiler i beräkningsteknik. 
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Kungliga tekniska högskolan  

Har listat de första tre årens obligatoriska kurser och valbara kurser i en lista i 

utbildningsplanen (UP). På hemsidan står det att man efter år 3 söker till ett stort utbud av 

masterprogram (17 Stycken), alla dessa finns tillgängliga via en länk. Vissa masters har 

separata inriktningar i sig. I UP står det även att studenterna måste gjort kandidatarbete för 

att läsa en master och att studenterna har 15 valfria hp i sin master. UP är strukturerad i flera 

flikar för enklare navigation.  

Studenterna kan tillgodoräkna 25 hp ”teknikkomplementära kurser”, vad detta innebär finns 

listat i utbildningsplanen, tillgodoräkningen skall godkännas av PA.  

På masterprogrammen finns det en lista med kurser man kan välja mellan och de 

obligatoriska kurserna finns listade (se Figur 4).

 
Figur 4: Exempel på kurslista på ett av masterprogrammen KTH studenterna kan välja. Ser 

liknande ut för de andra masterprogrammen. 
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Linköpings universitet  

I Linköping finns det valbara kurser under tidigare del av programmet (se Figur 5). 

 
Figur 5: Exempel på valbarhet under basblocket vid Linköpings universitet. 

Linköping har 13 ”master profiler”. Har väldigt stort kursutbud, finns dock vissa 

obligatoriska kurser i varje profil. I programplanen finns en lista med kurser som studenter 

kan välja från, finns inget blockschema. I listan ser man de kurser som tillhör inriktningen 

och man kan välja att dölja kurserna som inte tillhör profilen (för ett exempel på 

”profilkurser” se Figur 6). Det varierar mellan profiler hur många kurser som är 

obligatoriska. 

Måste läsa kandidatprojektkurs innan studenten börjar med profilen. I Up framgår hur 

många poäng av profilens valbara kurser som får väljas och att maximalt 18 hp utanför 

programplanen får läsas för att få examen. I UP står speciella kurskrav, kurser som måste 

läsas för att få examen. 

 
Figur 6: Profilkurser inom en av inriktningarna, finns fler kurser än dessa som studenterna 

kan välja mellan. 
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Chalmers tekniska högskola 

Programmet har vissa kurser som man kan byta ut i baskurserna (se Figur 7). 

 

Figur 7: Exempel på valbarhet under åk 2. 

Deras profiler är masterprogram som studenterna gör efter sitt kandidatarbete. Ibland har 

masterprogrammen också inriktningar. Mastern har obligatoriska kurser men det finns en 

lista över valbara och frivilliga kurser (se Figur 8).  



2022-01-25 Projektrapport 

Omvärldsanalys av valbarhet  

Marcus Sundin 

Kvalitetsamanuens 21/22 

Teknisk Fysik, Umeå 

 

7 
 

 
Figur 8: Exempel på hur kurserna under en läsperiod på en av masterprogrammen listas 

upp.  

I utbildningsplanen framgår tröskelkrav som innebär att studenterna måste klarat ett visst 

antal hp för att påbörja åk 2, 3 och sitt masterprogram. Chalmers har ett blockschemasystem 

som gör att studenterna kan se till att kurserna inte krockar (se Figur 9).  

 
Figur 9: Beskrivning av Chalmers blockschemasystem. 
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Lunds tekniska högskola  

Har delat upp grundkurserna i 3 områden, fysik, matematik och teknik, kategoriserar sedan 

kurserna utifrån detta i sin marknadsföring på hemsidan. På hemsidan står det även att man 

kan välja bland ”hundratals fördjupningskurser”. 

Det finns 16 specialiseringar (profiler). Har ett verktyg som gör att studenterna kan se på 

vilken institution kurserna i specialiseringen läses på. Har en sida där kurserna för alla år och 

specialiseringar finns listade och om de är obligatoriska eller valbara (se Figur 9). Alla 

”profilkurser” är dock valbara och periodiserade kurser är tydligt markerade. I åk 3 finns 

även alternativa val inom grundblocket.  

I utbildningsplanen står det att studenten måste läsa 45 hp ur en specialisering för att ta 

examen varav 30 hp på avancerad nivå, verkar inte behöva göra kandidat arbete. Ingen 

obligatorisk kurs i specialiseringarna. Nämner på programsidan att man kan välja kurser 

motsvarande 15 hp. Nämns ingenting om någon tillgodoräkning. 

 
Figur 9: Exempel på hur kurserna är listade för en av Lunds profiler 
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Diskussion 
Jämfört med våra kollegor i Sverige har vi i Umeå inte mest valbarhet då det kommer till 

profiler, vi har dock väldigt stor flexibilitet bland profilkurser, eftersom vi studenter inte blir 

låst till kurser inom en viss profil.   

Fördelen med detta är att studenterna inte behöver fastna i en profil som de märker att de 

inte tycker om och kan istället blanda mellan profiler som de vill. Nackdelen är att det inte 

blir en kontinuitet på samma sätt som under basterminerna, det är svårt att se till att alla 

studenter får nog bra kunskaper inom bland annat rapportskrivande eller 

presentationsteknik. En nackdel är också att det blir mycket mer administration och att det 

kan bli mycket för studenterna att hålla reda på. Röda tråden är dock ett väldigt bra verktyg 

och underlättar detta för studenter avsevärt. 

Alla andra lärosäten har sina kurser listade och har inga rekommenderade blockscheman för 

sista två åren. Alla lärosäten utom Lund har även obligatoriska kurser. För att behålla 

flexibiliteten här i Umeå kan ett alternativ till obligatoriska kurser vara kärnkurser som man 

måste läsa ett visst antal hp av. Istället för att ha blockscheman som visar en rekommenderad 

studieväg för en viss profil kan det nog vara en bra idé att bara inkludera de viktigaste 

kurserna i profilen och låta studenterna välja resten av kurserna. Bland de kurser som anses 

vara viktiga kan man då inkludera kärnkurser och kurser som ger förkunskapskrav till andra 

profilkurser. 

Efter att ha läst de andra programmens utbildningsplan har jag noterat att vår 

utbildningsplan är väldigt svår navigerad, det kan behövas fler klickbara rubriker. Det kan 

vara svårt att hitta saker utan att söka efter ett visst ord, en utbildningsplan som kan 

användas som inspiration är KTHs.  

Är Chalmers blockschemasystem någonting vi kan ta efter av (se Figur 9)? Om det inte tar för 

lång tid att fixa skulle det kunna vara ett sätt att förhindra överlappande kurser under senare 

år på programmet.  

 

 

 

 

 


