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PROTOKOLL Datum 
2021-08-25 

Diarienummer 
V-2021-0126

Utbildningsnämndens möte 

Protokollnummer:  

6/2021 

Datum för mötet: 
2021-08-25 kl. 09:00-12:00 

Plats för mötet: 
Mötet hålls i styrelserummet, Brinellvägen 8 och via mötesverktyget Zoom  

Närvarande ledamöter: 
Leif Kari, ordförande, vicerektor för utbildning 
Sofia Ritzén, vice ordförande, prodekanus 
Christina Divne, § 1–5 samt första delen av § 6 (via Zoom) 
Lars Geschwind, (via Zoom) 
Elling Jacobsen, (via Zoom) 
Anna Jerbrant 
Gunnar Tibert 
Amanda Andrén 
Tilda Byrstedt 

Frånvarande ledamöter 
Joakim Lilliesköld 
Maria Håkansson 

Övriga närvarande: 
Anna Clara Stenvall sekreterare 
Karin Almgren 
Katarina Jonson Berglund 
Alice Eklund 
Anna-Karin Högfeldt, § 2 
Margareta Karlsson 
Carina Kjörling 

Föredragande: 
Viggo Kann, § 2–3  
Anna-Karin Högfeldt, § 3 
Mia Hesselgren, § 4 
Sara Ilstedt, § 4 (via Zoom) 
Anders Johansson, § 6 
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§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

b) Christina Divne (§ 1–5) och Sofia Ritzén (§ 6–8) utses att, tillsammans med 
ordförande, justera mötets protokoll. 

c) Fastställande av föredragningslista 

Ingen övrig fråga anmäls. 

d) Föregående möte 

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

§ 2 Obligatorisk kurs för examinatorer 
Viggo Kann och Anna-Karin Högfeldt berättar om arbetet med att utforma en obligatorisk 
kurs för examinatorer. Utbildningen ska enligt det senaste förslaget behandla rättssäker, 
målbaserad och likvärdig examination och utformas som en webbkurs som tar omkring 
två timmar att genomföra. Mötet diskuterar underlaget och ställer sig positivt till 
förslaget. 

Ordförande tackar för genomgången. 

§ 3 PriU-grupp: Alternativ examination 
Viggo Kann och Anna-Karin Högfeldt, som leder PriU-gruppen för alternativ examination, 
berättar om arbetet i gruppen.  

Mötet diskuterar bland annat vilka faktorer som är viktiga för att alternativa 
examinationsformer ska fungera och lyfter fram kollegialt stöd och hur 
examinationsmomenten ska dokumenteras för rättssäker hantering. 

Ordförande tackar för genomgången. 

§ 4 Ersättning för designutbildning 
Anna Jerbrant, Sara Ilstedt och Mia Hesselgren har tagit fram ett underlag som visar 
skillnaderna i resursfördelning för designutbildning på fem svenska universitet. Frågan 
lyfts i utbildningsnämnden då ämnet önskar växa, men saknar resurser.  

Mötet diskuterar ersättningsnivåer för utbildning och konstaterar att det är en långsiktig 
fråga om budget och resursfördelning. 

Ordförande tackar för genomgången. 

§ 5 Representant i UNITE! Academic Forum 
Punkten bordlades vid utbildningsnämndens möte 2021-06-16 (protokoll 5/2021).  

Utbildningsnämnden rekommenderar att Markus Hidell utses till KTH:s 
representant i UNITE! Academic Forum.  

§ 6 Framtidens utbildning (nästa steg) 
(V-2019-0865) 

Anna Jerbrant och Anders Johansson presenterar delrapporten om framtidens utbildning 
efter de workshops som hållits under våren. Arbetet har resulterat i ett antal punkter som 
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beskrivet några av de styrkor KTH vill bygga framtidens utbildning kring och i ett flertal 
slutsatser om utvecklingsbehov och viktiga aktiviteter.  

Mötet önskar diskutera frågan igen på utbildningsnämndens möte 30 september 2021 
inför vilket arbetsgruppens slutrapport ska lämnas.  

Ordförande tackar för genomgången.  

§ 7 Övrig fråga 
Ingen övrig fråga har anmälts. 

§ 8 Mötets avslutande 
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.  

Vid protokollet 

 

Anna Clara Stenvall 

Sekreterare 

 

Leif Kari, vicerektor för utbildning 

Ordförande 

Justeringsdatum: 2021-09-02 

 

Christina Divne 

Justerare § 1–5 

Justeringsdatum: 2021-09-02 

 

Sofia Ritzén 

Justerare § 6–8  

Justeringsdatum: 2021-09-02 
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