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PROTOKOLL Datum 
2021-02-05 

Diarienummer 
V-2021-0126

Utbildningsnämndens möte 

Protokollnummer:  

1/2021 

Datum för mötet: 
2021-02-05 kl. 09:00-12:00 

Plats för mötet: 
Styrelserummet, Brinellvägen 8, och via mötesverktyget Zoom  

Närvarande (beslutande): 
Leif Kari, ordförande, vicerektor för utbildning 
Sofia Ritzén, vice ordförande, prodekanus 
Christina Divne 
Maria Håkansson 
Elling Jacobsen 
Anna Jerbrant 
Joakim Lilliesköld 
Gunnar Tibert 
Agnes Berg 
Tilda Byrstedt, §§4-9 
Jasmin Höglund Hellgren 

Frånvarande ledamöter: 
Lars Geschwind 

Övriga närvarande: 
Karin Almgren, sekreterare 
Katarina Jonson Berglund, §§ 1-4 
Alice Eklund 
Carina Kjörling 
Inger Wikström Öbrand, § 5 

Föredragande: 
Margareta Karlsson, § 2 
Svante Granqvist, § 3 
Philip von Segebaden, § 4 
Olle Bälter, § 5 
Elizabeth Keller, § 6 
Anna-Karin Högfeldt, § 6 
Johan Blaus, § 7 
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§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

Maria Håkansson utses att, tillsammans med ordförande, justera mötets protokoll. 

b) Fastställande av föredragningslista 

Mötesdatum för hösten och kommande möte läggs till föredragningslistan. 

c) Föregående möte 

Protokoll från föregående möte är justerat och finns publicerat på webben.  

§ 2 UKÄ-utvärdering: Breddad rekrytering 
UKÄ genomför under vårterminen 2021 en tematisk utvärdering av universitets och 
högskolors arbete med breddad rekrytering. Margareta Karlsson, utredare vid 
ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet, ger en kort presentation av 
utvärderingen, tidplan för arbetet och den arbetsgrupp som ska sammanställa KTH:s svar.  

På mötet diskuteras hur arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande ska 
fortsättas på KTH. Bland annat planeras en arbetsgrupp och ledamöterna uppmuntras att 
anmäla sitt intresse för att bidra till gruppens arbete.  

Ordförande tackar för genomgången. 

§ 3 Nya basårsutbildningar - Uppföljning 
Inom ramen för regeringens stödpaket för att öka möjligheter till vidareutbildning och 
omställning tilldelades KTH drygt 700 nya platser för behörighetsgivande utbildning 
hösten 2020. Två nya utbildningar inrättades för att kunna ta emot de studerande 
Tekniskt basår, distans med campusträffar och Tekniskt basår mot högskoleingenjör, 
distans med campusträffar. Svante Granqvist, programansvarig för Tekniskt basår mot 
högskoleingenjör, distans med campusträffar berättar om resultaten så långt. 

Ordförande informerar om att utvärdering av de nya basårsutbildningarna ska fortsättas 
inom ramen för ett uppdrag i KTH:s verksamhetsplan för 2021. 

Ordförande tackar för genomgången. 

§ 4 Fuglesang rymdgymnasium 
Vänföreningen Christer Fuglesang arbetar för ett Fuglesang Space Center i Stockholm. 
Inom ramen för centret planeras ett naturvetenskapligt gymnasieprogram med rymdprofil 
och ett samarbete med KTH önskas kring programmet. Philip von Segebaden, gruppchef 
för Development Office inom avdelningen för forskningsstöd inom det gemensamma 
verksamhetsstödet, berättar om förslaget. 

Mötet diskuterar bland annat hur ett samarbete med det föreslagna programmet skulle 
påverka KTH:s möjligheter till breddad rekrytering. En översyn av KTH:s samarbeten 
med gymnasieskolor och övriga rekryteringsaktiviteter behövs innan KTH kan gå vidare 
med förslaget. 

Ordförande tackar för genomgången. 
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§ 5 Learning analytics 
Olof Bälter, lektor i datalogi och docent i människa-datorinteraktion, berättar om hur 
”learning analytics” och ”open learning initiative” kan användas i kursutveckling. 
Klargöranden om hur data bör hanteras i forskningen och utvecklingen skulle vara ett stöd 
i den fortsatta utvecklingen. 

Mötet diskuterar bland annat kring hur arbetet bör fortsättas vid KTH.  

Ordförande tackar för genomgången. 

§ 6 PriU-grupp: Internationalisering 
Elizabeth Keller leder PriU-gruppen för internationalisering och berättar om gruppens 
arbete som berört flera olika aspekter av internationalisering. 

Mötet diskuterar att fokus under kommande år bör vara internationella mastersutdenters 
och doktoranders situation avseende integration i studiemiljön och i sociala sammanhang 
utanför studierna.  

Ordförande tackar för genomgången. 

§ 7 Relevansbedömningar för utbildning (MERUT) 
Johan Blaus, KTH:s projektledare för MERUT (metoder för relevansbedömning av 
utbildningar), berättar om arbetet och de slutsatser som presenterats i gruppens 
slutrapport.  

Mötet diskuterar hur samverkan i utbildningar kan tas vidare inom KTH. Frågan föreslås 
återkomma på nästa möte. 

Ordförande tackar för genomgången. 

§ 8 Övrig fråga 
En övrig fråga angående mötesdatum tas upp. 

Ledamöterna ombeds svara på föreslagna mötestider för höstterminen 2021. Kommande 
möte kan behöva flyttas, sekreteraren återkommer med information. 

§ 9 Mötets avslutande 
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.  

Vid protokollet 

 

Karin Almgren 

Sekreterare 
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Leif Kari, vicerektor för utbildning 

Ordförande 

Justeringsdatum:  

 

 

Maria Håkansson 

Justerare 
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