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Frågor till utbildningsansvariga 

1. Vad gör Nackademin/KTH till en bra skola? 

2. Vad gör just denna utbildning bra? 

3. Hur ser behovet ut när det gäller byggingenjörer? Hur många skulle behöva examineras 
varje år i en femårsperiod framöver? 

4. Hur många elever tycker du är optimalt i en klass? Hur många elever har ni per klass? 

5. Hur tror du eleverna uppfattar utbildningen? Positivt eller negativt. 

6. Känner du att programmet går att utveckla och förbättra? 

7. Hur många studiebesök gör ni under utbildningstiden? (Kopplat till ngn speciell kurs)? 

8. En del klagomål har framkommit angående föreläsarna. Hur kontrolleras föreläsarnas 
kompetens? 

9. Finns det några ”krav” på pedagogiska kunskaper för föreläsare på skolan? 

10. På företag jobbar man med att utveckla och förbättra ledaregenskaper. Hur gör ni på 
skolan för att förbättra föreläsares pedagogiska kunskaper?  

11. Hur bemöts/vad görs med kritiken från elever? 

12. Anser du att kursernas innehåll i programmet är relevanta för kommande arbetsliv? Har de 
bra verklighetsanknytning? 

13. Hur bestäms och ”kontrolleras” kurserna som ingår i programmet? 

14. Hur skiljer sig kurserna på utbildningen i dag från för fem/tio år sedan? 

15. Anser du att de som går denna utbildning utan någon tidigare erfarenhet från 
byggbranschen är duktiga byggingenjörer när utbildningen är slut? 

16. Har ni någon återkoppling från studenterna som börjat arbeta vad de i efterhand tycker om 
studierna och hur det gått för dem i arbetslivet? (Hur?) 

17. Vet ni hur många av de som kommit ut i arbetslivet från denna utbildning som är kvar i 
byggbranschen och trivs? 

18. Hur involverade tycker du företagen ska vara under utbildningstiden? Har ni någon 
kontakt med företag för att se vad de tycker är relevant och vad som finns behov av? 

19 a. Hjälper byggföretagen till med studiebesök, praktik, examensuppgifter mm. i en 
tillräcklig omfattning?  

19 b. Om inte – vad tycker du bör förbättras? 


