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ABSTRACT 
Under senare år har utbildningsprogrammet Kemiteknik vid LTU fått stora problem 
med rekryteringen av studenter. ”Vanlig” rekrytering med mässor, broschyrer och via 
officiella Web-sidor fungerar dåligt. För gruv- och mineralbranschen är det allvarligt 
eftersom specialiseringen i mineralteknik och processmetallurgi hämtar sina studenter 
från Kemiteknik. 
 
Nu förändras grundutbildningen för att passa in i en Bologna-modell med 3 års 
grundutbildning följt av 2 år i ett master-program. Resultatet är en civilingenjörs-
utbildning i Kemiteknisk design, där de sista åren också finns inom internationella 
master-utbildningar. En av dessa heter Minerals and Metallurgical Engineering. 
 

Bakgrund 
Vid Konferensen i mineralteknik 2004 gavs en bakgrund till de problem som 
utbildningen stod inför och en del förslag till åtgärder presenterades (Pålsson, 2004). Då 
konstaterades att utbildningen i mineralteknik funnits som eget ämne sedan ca 1940 och 
att det hela tiden utbildats ca 5 – 15 civilingenjörer per år med en kombinerad 
mineralteknik-metallurgiprofil. En mer uttömmande beskrivning av bergsutbildningens 
utveckling i Sverige finns i en serie artiklar av prof em Gunnar Almgren (2002, 2003, 
2004). 
 
Vidare redogjordes för hur utbildningen förändrats med tiden och kommit att allt mer 
rikta sig framåt i förädlingskedjan och att som en konsekvens mineralteknik släppt det 
mesta av kontakten med de bergtekniska ämnena. Den drivande orsaken till alla 
förändringarna var/är det minskande antalet sökande till utbildningar inom 
ämnesområdet, se figur 1. 
 
Det framgår tydligt att antalet registrerade sjunkit efter 2000 och även om 
nyregistreringarna hösten-04 var något fler än föregående år, så är antalet studerande för 
lågt för att framgent kunna vidmakthålla en utbildning som leder fram till en 
specialisering mot mineralteknik och processmetallurgi. Minskningen sammanfaller 
med minskad antagning till liknande utbildning KTH, Chalmers och Lund. Vi har 
förlorat de studenter från mellan- och södra Sverige som tidigare inte kom in på de 
andra utbildningsorterna.  
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Figur 1. Registrerade på Kemiteknik åk 1. 
 

Framtiden 
Vid fjolårets konferens redovisades efter vilka principer vi tänkte arbeta för att försöka 
vända den negativa utvecklingen. Det nämndes: 

• breddad rekrytering, 
• distans- och nätutbildning, 
• ny institutionsindelning, 
• ”Bologna” (Anon., 2000; ESIB, 2004; EU-kommissionen, 2003). 

 
Vi har nu kombinerat ovannämnda principer och tagit fram och beslutat om en rad 
åtgärder. 

1. Utbildningen kommer att genomföras enligt Bologna-modell med en 3-årig 
grundutbildning följd av totalt tre 2-åriga master-utbildningar. 

2. Grundutbildningen förändras till att omfatta mer av entreprenörskap och 
utformning av produkter/processer och byter namn till Kemiteknisk design. Den 
dimensioneras för 20 platser med första intag hösten-05. 

3. Hösten-05 startar tre 2-åriga internationella master-utbildningar varav de två 
första motsvarar specialiseringarna inom nuvarande Kemiteknik. Dessa är: 
• Minerals and Metallurgical Engineering, 
• Chemical and Biochemical Engineering, 
• Exploration and Environmental Geosciences. 

4. En civilingenjörsutbildning kommer fortfarande att erbjudas. Den som väljer att 
gå den vägen gör inget examensarbete efter årskurs 3 och har två valbara kurser 
mindre i sin utbildning. 

5. Tillsammans med den norrländska processindustrin görs en riktad 
rekryteringsinsats mot gymnasieskolorna i främst Norr- och Västerbotten i form 
av studiebesök, web- och radioreklam. 
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Grundutbildning 
I utformningen av den nya grundutbildningen har vi försökt ta fasta på vad som den 
unga generationen efterfrågar. Man vill ha arbeta kreativt, utveckla sig själv, se 
sammanhangen, se resultatet av sitt arbete mm. Den nya utbildningen utformas därför 
med en i tiden mer utsträckt matematikutbildning, vilket förhoppningsvis gör att 
studieintresset inte dödas på en gång. Vi får därför bättre plats för våra profilämnen i 
årskurs 1. Till dessa räknas numera en geologikurs! I utbildningen införs också en 
(kanske två) kurser i entreprenörskap. Under sista läsperioden i årskurs 3 görs ett 
examensarbete på 10 poäng och det blir möjligt att ta en tekn. kand-examen. Den 
föreslagna utformningen av årskurs 1-3 visas i figurerna 2, 3 och 4. 
 
KGK004 
Kemisk grundkurs 
(5p) 
 

KGK013 
Vattenkemi 
(5p) 
 

KGK002 
Organisk kemi 
(5p) 
 

KGOxxx 
Geologi för K 
(5p) 
 

MAM221 
MATEMATIK 1 
(5p) 
 

MTF096  
FYSIK 1 
(5p) 
 

MAM222 
MATEMATIK 2 
(5 p) 
 

MTF098 
FYSIK 3 
(5p) 
 

 
Figur 2. Kemiteknisk design årskurs 1. 
 
Redan i årskurs 2 kommer nu studenterna i kontakt med de första tillämpade ämnena. 
Grundkursen i mineralteknik heter numera Fysikaliska separationsmetoder eftersom det 
är det vi sysslar med inom mineralteknik. På samma sätt heter grundkursen i metallurgi 
Högtemperaturprocesser. Grundläggande deskriptiv kemiteknik finns sedan i Biokemi 
och bioteknik samt i Kemisk teknologi med miljöteknik. 
 
KGBxxx 
Biokemi och  
bioteknik 
(5p) 

KGK023 
Fysikalisk kemi 
(5p) 
 

KGK025 
Oorganisk kemi 
(5p) 
 

KGT001 
Kemisk teknologi 
med miljöteknik 
(5p) 

MAM223 
MATEMATIK 3 
(5p) 

IEF100 
GRUNDKURS 
INDUSTRIELL 
EKONOMI (5p) 

KGM002 
Fysikaliska 
separationsmetoder 
(5p) 

KGP001 
Högtemperatur-
processer 
(5p) 

 
Figur 3. Kemiteknisk design årskurs 2. 
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Sista året i grundutbildningen kommer några kurser som kräver lite mer matematik, en 
kurs i entreprenörskap samt kurser som riktas mot avslutningarna (Master-
utbildningarna). I de fall den studerande vill fortsätta med en master-utbildning måste 
denne göra ett mindre examensarbete. Tänker sig den studerande å andra sidan att ta ut 
en civilingenjörsexamen, då kan denne i stället läsa valfria kurser i sista läsperioden. 
Kravet på examensarbete kommer sig av att enligt Bologna-modellen skall alla 3-åriga 
utbildningar ha ett avslutande sådant. Dessutom ger det den studerande en möjlighet att 
gå ut i industrin med en tekn. kand-examen. 
 
MAM 800 
MATEMATISK 
STATISTIK  
5p) 

KGBxxx 
Entreprenörskap 
(5p) 
 

Valbar mot  
avslutning* 
(5p) 

KGBxxx 
Transportprocesser 
(5p) 

MAM224 
Matematik 4 
(5p) 

KGT002 
Kemisk 
reaktionsteknik  
(5p) 

Examensarbete 
(10p) 
 
eller 2 valfria 
kurser för blivande 
civilingenjörer 

 
* Valbar mot avslutning 
Minerals and Metallurgical Engineering 

KGPxxx Designs for Sustainable Processing (5p) 
Chemical and Biochemical Engineering 

KGBxxx Unit Operations (5p) 
Exploration and Environmental Geosciences 

KGL002 Miljögeokemi (5p) 
 
Figur 4. Kemiteknisk design årskurs 3. 
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Masters-utbildningarna 
Tanken med master-utbildningarna är att de skall innehålla samma kurser som inom de 
hittillsvarande specialiseringarna inom civilingenjörsutbildningen. Dessutom skall de 
erbjuda fler valfria/valbara kurser för att ge bättre möjlighet till en personlig 
utbildningsprofil. Tanken är också att det valbara/valfria ”rutorna” skall göra det möjligt 
för de som söker utbildningen, och inte läst vid LTU, att komplettera med kurser från 
lägre årskurser. Figur 5 visar utbildningsplanen för MinMet-mastern. Särskilt för denna 
är att de valbara/valfria kurserna är grupperade så att det skall bli möjligt att skap en 
tydlig gruv- eller metallprofil. 
 
Year 1 
KGM003 
Mineral Processing, 7.5 ECTS 
KGM005  
Simulation of Mineral Processing, 
7.5 ECTS 

KGP002  
Hydrometallurgy, 
7.5 ECTS 

KGP003  
High Temperature 
Materials, 7.5 ECTS 
 

Elective/Free 
elective, 
7.5 ECTS 

Elective/Free 
elective, 
7.5 ECTS  

Elective/Free 
elective, 
7.5 ECTS  

Elective/Free elective, 
7.5 ECTS  
 
 
 

 
Year 2 
Elective/Free 
elective, 
7.5 ECTS  
 
 
 

KGPxxx  
Simulation of  
Metallurgical 
Processes,  
7.5 ECTS 

KGP004  
Steel Metallurgy,  
7.5 ECTS 
 

KGP005  
Non-ferrous 
Metallurgy, 
7.5 ECTS 
 

Thesis, 30 ECTS 

 
Elective courses in related subjects (at least 15 ECTS) 
Quarter1: KGK018 Surface and Colloid Chemistry, 7.5 ECTS 
  MPM010 Mechanical Properties of Metals, 7.5 ECTS 
Quarter2: KGK031 Spectroscopic Methods, 7.5 ECTS 
Quarter3: KGO004 Ore Geology, 7.5 ECTS 
  MPM038 Metallic Materials, Advanced Course, 7.5 ECTS 
  MPP007 Mechanics of Fiber Composites, 7.5 ECTS 
Quarter4: KGM004 Process Analysis, 7.5 ECTS 
   
Free elective courses 22.5 ECTS credits 

 
Figur 5. Utbildningsplan för Master in Minerals and Metallurgical Engineering. 
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Utbildningsplanen för ChemBio-mastern ges i figur 6. På samma sätt som för MinMet 
finns det ett antal valbara/valfria rutor för att ge de studerande möjlighet att skapa en 
egen profil eller för att komplettera från tidigare årskurser. 
 
Year 1 
KGT005 
Cellulose and  
Paper Technlogy,  
7.5 ECTS 
 

Elective/Free 
elective,  
7.5 ECTS 

KGT004  
Industrial 
Catalysis,  
7.5 ECTS 

KGBxxx  
Bioprocess 
Technology,  
7.5 ECTS 

KGKxxx  
Surface and  
Colloid Chemistry,  
7.5 ECTS 
 

Elective/Free 
elective,  
7.5 ECTS 
 

Elective/Free 
elective,  
7.5 ECTS  

KGM004  
Process Analysis,  
7.5 ECTS 

 
Year 2 
KGTxxx  
Chemical Reaction 
Engineering II,  
7.5 ECTS  

KGB004  
Design of Bio 
chemical/chemical  
Process Plants,  
7.5 ECTS 

Elective/Free 
elective,  
7.5 ECTS 
 
 

Elective/Free 
elective,  
7.5 ECTS 

Thesis, 30 ECTS 

 
Elective courses in related subjects (at least 15 ECTS) 
Quarter1: MTM142, Sustainable Energy systems, 7.5 ECTS 

MTM135, Fuels, Combustion and Gasification Techn., 7.5 ECTS 
Quarter2:  MTM136, Energy Plant and Systems Engineering, 7.5 ECTS 
  KGKxxx, Spectroscopic Methods, 7.5 ECTS 
Quarter3: MPP036, Advance Course in Biomaterials, 7.5 ECTS 
  MTM125, Energy and Environmental Management, 7.5 ECTS 
Quarter4: MTM114, Industrial Energy Processes, 7.5 ECTS 
 
Free elective courses 22.5 ECTS credits 

 
Figur 6. Utbildningsplan för Master in Chemical and Biochemical Engineering. 
 
Den tredje master-utbildningen har speciella förutsättningar eftersom det inte finns 
någon ”egen” grundutbildning att hämta studerande från. Institutionen har ansökt om att 
från hösten 2006 anordna en civilingenjörsutbildning i Geo------, där de avslutande åren 
blir mycket lika master-utbildningens. De första tre årens kurser skulle då till rätt stor 
del kunna samköras med Kemiteknisk design och andra civilingenjörsutbildningar vid 
LTU. Utbildningsplanen redovisas i figur 7. 
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Year 1. Exploration and environmental geosciences 
Economic geology 
7.5 ECTS  

Exploration and 
environmental 
geophysics  
7.5 ECTS 

Geochemical 
exploration  
7.5 ECTS 

Field sampling,  
chemical and petro-
physical analytical 
methods  
7.5 ECTS 

Geochemistry 
7.5 ECTS  
 
 

Option 1 Option 2 Option 3 

 
Year 2. Exploration geosciences 
Ore genetic models 
7.5 ECTS  

Master Thesis  
30 ECTS 
 
 

Quantitative inter-
pretation of geo-
physical data 
7.5 ECTS 

Stable and radio-
genic isotopes, fluid 
inclusion studies  
7.5 ECTS 

Mineral economics, 
marketing, deposit 
evaluation  
7.5 ECTS  

 

 
Year 2. Environmental geosciences 
Geochemical 
modelling 
7.5 ECTS  

Master Thesis  
30 ECTS 
 
 

Environmental 
geochemistry 
7.5 ECTS  
 

Ecology and  
environmental  
monitoring 
7.5 ECTS 

Geostatistics and  
environmental 
monitoring 
7.5 ECTS  

 

 
Figur 7. Utbildningsplan för Master in Exploration and Environmental Geosciences. 
 

Rekrytering 
Rekryteringsarbetet drivs på flera fronter.  

1. Vi har projektanställt en nyutexaminerad civilingenjör från kemiteknik för att 
under ett halvt år tillsammans med vår utbildningsledare handha det praktiska 
rekryteringsarbetet. 

2. För master-utbildningarna har vi gjort riktade utskick till professorernas 
personliga kontakter utomlands och haft medarbetare som besökt Indien, Iran 
USA, Australien och Kina. 
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3. För grundutbildningen finns det en arbetsgrupp med representanter för den 
norrländska processindustrin och institutionen. Gruppen har planlagt hur man 
samfällt skall gå ut och marknadsföra Kemiteknisk design till gymnasieskolorna 
i Norr- och Västerbotten. Dessutom kommer radio- och web-reklam utnyttjas 
under de sista veckorna innan de studerande skall lämna in sina val till 
universitet/högskolor. 

4. I en arbetsgrupp med prof. Bo Björkman och representanter för Jernkontoret och 
Svenska gruvföreningen har frågan om stipendier för studerande i de högre 
årskurserna fått en lösning. Examensarbetare inom mineralteknik-
processmetallurgi kommer i fortsättningen att ha lika möjlighet att få stipendier 
för utfört arbete. 

5. Nya Web-sajter för master-utbildningarna http://www.kg.ltu.se/master/ har 
skapats, liksom för grundutbildningen http://www.kg.ltu.se/ugst/promote/ och 
för institutionen http://www.kg.ltu.se/. 

 

Nät-, distans och övrig utbildning 
Undervisningen vid institutionen omfattar inte bara de traditionella kurserna i en 
civilingenjörsutbildning och inte bara vanlig klassrumsundervisning. Den senare kallas 
nuförtiden ”campusförlagd” utbildning, att skiljas från utbildning som bedrivs på 
distans. Distans-, men också campusutbildningar, ges numera ofta med hjälp av så kallat 
Läromedelsstöd (LMS, eng. Learning Management System), där kursmaterial delas ut, 
uppgifter lämnas in och tester kan göras. Sådana kurser benämns nätkurser. Vårt LMS 
från Fronter A/S har idag ca 6500 aktiva studerande och totalt finns ca 30000 identiteter 
i systemet. Det gör LTU till den näst största installationen av ClassFronter efter 
universitetet i Oslo. 
 
I samarbete med firma Kristallen i Lannavaara driver institutionen en 2-årig tekniker-
utbildning i ädelstensteknik med stöd av Norrbottens kommunförbund. Kursstart är 
vartannat år och den lockar 10-15 studerande varje gång. Mer information finns på 
http://www.kg.ltu.se/gemstone/. 
 
Ett alternativ till den vanliga civilingenjörsutbildningen är arena-utbildningarna. Inom 
dessa läses kurserna i ett friare val och med flera möjliga examensutgångar. Vid 
institutionen finns Arena Jordens Resurser, 
http://www.nordbas.se/clients/ArenaJR/index.php  
 
Sammantaget erbjuder Tillämpad kemi & Geovetenskap ett omfattande utbud inom 
utvinning, förädling och tillvaratagande av naturresurser. 
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Slutsatser 
Många av utbildningens problem är branschens och ”tidsandans”. Det är nödvändigt att 
inse detta och inte drömma sig tillbaka till en gammal bergsutbildning. I stället kommer 
vi att satsa på att visa att vi är unika och bra på det vi gör. Det innebär att vi helt 
ogenerat kommer att ändra namn på utbildningar och kurser för att passa till den 
rådande gymnasiekulturen. För ni andra som är lite äldre kan vi bistå med översättning. 
 
En fokusering på produktorienterade Master-utbildningar inom våra nuvarande 
kärnområden bör dels kunna vidmakthålla vår vetenskapliga kompetens, attrahera nya 
forskarstuderande och inte minst upplevas som en moden utbildning av dagens 
gymnasister. Den bör också vara tillräckligt attraktiv för att kunna locka ett större antal 
studerande med utländsk bakgrund. 
 
Anpassningen till Bologna-processen kommer at göra det lättare att utbyta studenter 
med övriga Europa. Det kommer sannolikt också göra det lättare att erbjuda distans- och 
nätkurser inom våra områden eftersom våra kurser kommer att ges på engelska. 
 
För att lyckas med transformeringen av utbildningen behöver vi hela branschens stöd. 
Vi vet att vi har den norrländska processindustrin bakom oss, men i övrigt har det varit 
väldigt tyst. Vi önskar att ni på era hemorter och i era företag talar om att nu händer det 
något mycket spännande på LTU. 
 
Ljuset kommer från norr! 
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