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PROTOKOLL Datum 
2022-04-20  

Diarienummer 
V-2022-0045

Utbildningsnämndens möte  

Protokoll nummer: 
3/2022 

Datum för mötet: 
20 april 2022 kl. 09.00–12.00  
 
Plats för mötet: 
Arabella, Campus KTH, Brinellvägen 8 och via mötesverktyget Zoom 

Närvarande ledamöter: 
Leif Kari, ordförande  
Christina Divne (via Zoom) 
Maria Håkansson 
Anna Jerbrant (via Zoom) 
Joakim Lilliesköld 
Daniel Berlin 

Frånvarande ledamöter:  
Sofia Ritzén, vice ordförande 
Lars Geschwind 
Elling W Jacobsen 
Gunnar Tibert 
Amanda Andrén 
 
Övriga närvarande: 
Alice Eklund 
Elina Eriksson, § 4 (via Zoom) 
Kjartan Gudmundsson, § 3 
Jan Gulliksen, § 2 (via Zoom) 
Markus Hidell, § 4 
Charlotte Hurdelbrink, § 7 
Viggo Kann, § 7 
Carina Kjörling (via Zoom) 
Daniel Pargman, § 4 
Åsa Rurling, § 4 (via Zoom) 
Marika Strömberg, § 7 
Hans Wohlfarth, § 2 (via Zoom) 
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§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

Joakim Lilliesköld utses att, tillsammans med ordförande, justera mötets protokoll. 

b) Dagordning 

Ingen övrig fråga anmäls. 

c) Föregående möte 

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

§ 2 Information om portföljstyrning 
Jan Gulliksen och Hans Wohlfarth informerar om portföljstyrning och projektkontor vid 
KTH och den förankringsprocess som pågår. Digitaliseringens koppling till ramverket för 
framtidens utbildning berörs också.  

Mötet diskuterar bland annat kopplingen till framtidens utbildning och utmaningar på 
övergripande nivå.  

§ 3 Ansökan om avveckling av Byggproduktion, högskoleutbildning 120 hp 
Kjartan Gudmundsson informerar om ABE-skolans ansökan om att avveckla 
Byggproduktion, högskoleutbildning 120 hp då programmet inte följer Bolognareformen 
och är det sista i sitt slag på KTH. Mötet anser att ansökan är korrekt handlagd och 
diskuterar att det är viktigt att de studenter som är kvar i systemet tas omhand.  

Utbildningsnämnden ställer sig bakom att programmet avvecklas.  

§ 4 Förslag nytt masterprogram – Digital transformation och hållbar utveckling 
Markus Hidell, Daniel Pargman och Elina Eriksson berättar om EECS-skolans förslag om 
nytt masterprogram – Digital transformation och hållbar utveckling. 

Mötet är överens om att ett tvärvetenskapligt program behövs, men att ansökan behöver 
arbetas igenom mer. Synpunkter lämnas bland annat kring kopplingen till KTH:s övriga 
skolor och resurser, varifrån platser tas till programmet, programmets namn, tydliggör 
kurspaketen, är programmets struktur skalbart - viktigt att programstrukturen håller det 
namnet utlovar, mycket är osäkert utifrån kursupplägg, programmets behörighetskrav för 
mappade program, progressionen mellan grundnivå och avancerad nivå och 
förkunskapskrav för externt rekryterade studenter. Inkludera gärna en SWOT analys. 

Mötet föreslår därför att EECS-skolan arbetar vidare med programmet innan det kan 
lämnas vidare till rektor för beslut om inrättande. Joakim Lilliesköld från 
utbildningsnämnden kan agera bollplank. 

§ 5 Förslag om ett gemensamt masterprogram med TU Darmstadt 
Frauke Urban och Anna Jerbrant informerar om ITM skolans förslag om att inrätta 
masterprogrammet Energy and Climate: Governance, Management and Technology 
tillsammans med TU Darmstadt (TU Da).  

Mötet lämnar synpunkter kring hur studentrepresentanter involverats i ansökan och att 
det bör finnas en redovisning i ansökan om hur jämställdhet beaktats i innehåll vid 
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utformning av programmet. Förteckningen över KTH:s program behöver kompletteras 
med ABE-skolans program. Mötet anser också att ansökan bör uppdateras avseende 
masterprogrammets namn och särskild behörighet.  

När ansökan har kompletterats utifrån mötets synpunkter kommer utbildningsnämnden 
fatta ett beslut per capsulam om fortsatt hantering av ärendet.  

§ 6 Karriärenkäten 2021 och information om genomlysning av 
enkätverksamheten 
Under 2021 gjordes uppföljning av alumner som examinerats från KTH 2016–2018. Alice 
Eklund och Anna Clara Stenvall berättar om resultaten. Undersökningen visar att 
majoriteten av alumnerna är nöjda med sin utbildning. Bland de önskemål som lyfts av 
alumnerna finns bland annat ökade inslag av planering, ekonomi, juridik och karriärstöd i 
utbildningen, uppdaterad pedagogik, en ökad kontakt med arbetsmarknaden samt en 
fördjupad förståelse för yrkesrollen. Det informeras också om den pågående 
genomlysningen av KTH:s enkätverksamhet.  

§ 7 PriU-grupp: Framtidens lärandemiljöer 
Charlotte Hurdelbrink, Marika Strömberg och Viggo Kann berättar om gruppens arbete. 
Gruppen hette tidigare hette lokaler, schema och planering. 

Mötet diskuterar bland annat standardiserad möblering och vad som krävs för framtidens 
lärandemiljöer och kopplingen till ramverk för framtidens utbildning.  

Det informeras också om vårens storträff 23 maj och att förslag på paneldeltagare kan 
skickas till Viggo Kann och Anna-Karin Högfeldt.  

§ 8 Remiss av ramverk för högskolepedagogisk utveckling 
(V-2022-0224) 

SUHF har remitterat utkast till ramverk för högskolepedagogisk utveckling till KTH. 
Ärendet har internremitterats till utbildningsnämnden, forskarutbildningsutskottet, 
grundutbildningsutskottet, ALP, ITM/institutionen för lärande och fakultetsrådet.  

En bredare gruppering bildas för att sammanställa svaret. Från utbildningsnämnden 
deltar Maria Håkansson och Sofia Ritzén ska tillfrågas som representant för både 
utbildningsnämnden och fakultetsrådet alternativt delegera till annan representant från 
fakultetsrådet. ITM/institutionen för lärande har ombetts lämna förslag på två personer 
som ska ingå i gruppen.  

De organ som deltar i grupperingen ska ges möjlighet att lämna synpunkter på det förslag 
till svar som ska skickas till ledningskansliet senast 22 maj.  

§ 9 Framtidens utbildning 
Ärendet bordläggs.  

§ 10 Övrig fråga 
Ingen övrig fråga har anmälts. 
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§ 11 Mötets savslutande 
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.  

Vid protokollet 

 

Anna Clara Stenvall 

Sekreterare 

 

Leif Kari 

Ordförande 

Justeringsdatum: 2022-04-28 

 

Joakim Lilliesköld 

Justerare 

Justeringsdatum: 2022-04-28 
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