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PROTOKOLL Datum 
2022-02-09  

Diarienummer 
V-2022-0045

Utbildningsnämndens möte  

Protokoll nummer: 

1/2022 

Datum för mötet: 
9 februari 2022 kl. 09.00–12.00  
 
Plats för mötet: 
Mötet hålls via mötesverktyget Zoom 

Närvarande ledamöter: 
Leif Kari, ordförande 
Sofia Ritzén, vice ordförande 
Christina Divne 
Lars Geschwind 
Maria Håkansson 
Elling W Jacobsen 
Anna Jerbrant 
Joakim Lilliesköld 
Gunnar Tibert  
Amanda Andrén 
Daniel Berlin 

Övriga närvarande: 
Karin Almgren 
Alice Eklund 
Kristina Edström, § 2 
Katarina Jonson Berglund  
Anders Johansson, § 6 
Margareta Karlsson 
Carina Kjörling 
Daniel Månsson, § 2 
Åsa Rurling 
Inger Wikström Öbrand 
 
Ärendena behandlades i ordningen § 1–3, 7, 4–6 och 8.  
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§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

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

b) Dagordning 

Stöttning kring genomförande av enkät till pedagogiska utvecklare läggs till 
föredragningslistan. 

c) Föregående möte 

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

§ 2 Kursvärderingar och kursanalyser 
Kristina Edström, ITM-skolan, ger en bakgrundsbeskrivning till kursvärdering och 
kursanalys och Daniel Månsson, EECS-skolan, presenterar sitt projekt om kursanalyser 
som ska genomföras inom ramen för Strategic Leaders for Development.  

Mötet diskuterar incitament kring genomförande och publicering av kursanalyser och 
kursvärderingar. Mötet önskar få återkoppling kring Daniel Månssons projekt framöver. 

§ 3 Regelbunden granskning av högskoleingenjörsutbildningar 
Under 2021 har en pilot av regelbunden granskning av högskoleingenjörsprogrammen 
genomförts. I modellen ingår extern granskning av bedömargrupper och dessa lämnade i 
slutet av 2021 sina rapporter. I rapporterna har de lyft styrkor, utvecklingsområden och 
rekommendationer som ett underlag för fortsatt utveckling av programmen. På 
fakultetsrådets möte den 16 mars ska utfallet för utbildningarna, skolans framtagna 
handlingsplan samt planerat arbete för kvalitetsutveckling av högskoleingenjörs-
programmen diskuteras med skolchefer och grundutbildningsansvariga. 

Mötet diskuterar vilka utmaningar högskoleingenjörsprogrammen har att förhålla sig till 
och önskar få återkoppling framöver.  

§ 4 Åtgärdsredovisning till UKÄ med anledning av granskningen av KTH:s 
kvalitetssäkringsarbete inom utbildning 
Senast den 16 mars ska KTH skicka in en åtgärdsredovisning till UKÄ med anledning av 
den granskning av KTH:s kvalitetssäkringsarbete inom utbildning, som UKÄ genomförde 
under hösten 2019. Redovisningen ska omfatta bedömningsgrunden ”Lärosätet 
säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att beakta 
jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande” inom 
bedömningsområdet Jämställdhet, eftersom det området bedömdes som Inte 
tillfredsställande. KTH ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta 
med de brister inom området, som bedömargruppen lyfter i sitt yttrande. 

Mötet diskuterar innehållet i åtgärdsredovisningen och hur den kan utvecklas innan den 
skickas till UKÄ. 
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§ 5 Utbildningsnämndens och grundutbildningsutskottets gemensamma 
studieresa 
En gemensam studieresa till Eindhoven University of Technology (TU/e) planeras för 
utbildningsnämnden och grundutbildningsutskottet 4–6 april 2022. TU/e förbereder ett 
program i dialog med Leif Kari och Sofia Ritzén, som stämmer av programmet med 
utbildningsnämnden. Grundutbildningsutskottet förlänger eventuellt resan med ett besök 
på Delft University of Technology.  

§ 6 Framtidens utbildning 
Leif Kari presenterar innehållet i missivet som ska skickas ut tillsammans med rapporten 
när den remitteras inom KTH. Syftet med missivet är att ge en bild av processen framöver; 
både förankringsfasen och hur kommande arbete bör organiseras och fokuseras.  

Rapporten ska färdigställas för att kunna spridas och nämnden har möjligheter att lämna 
synpunkter till och med fredag 11 februari 2022.  

§ 7 Övriga frågor 
En övrig fråga tas upp angående tolkning av riktlinje om utbildning på forskarnivå 
avseende Stöttning kring genomförande av enkät till pedagogiska utvecklare.  

Mötet diskuterar huruvida utbildningsnämnden ska stå som avsändare för enkäten och 
konstaterar att det inte är aktuellt i nuläget.  

Vid protokollet 

 

Anna Clara Stenvall 

Sekreterare 

 

Leif Kari 

Ordförande 
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Justerare 
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