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PROTOKOLL Datum 
2022-08-24  

Diarienummer 
V-2022-0045

Utbildningsnämndens möte  

Protokoll nummer: 
5/2022 

Datum för mötet: 
24 augusti 2022 kl. 09.00–12.00  
 
Plats för mötet: 
Styrelserummet, Brinellvägen 8 och via mötesverktyget Zoom 

Närvarande ledamöter: 
Leif Kari, ordförande  
Sofia Ritzén, vice ordförande, § 5–10 
Christina Divne, § 5–10 
Anna Jerbrant 
Joakim Lilliesköld (via Zoom) 
Gunnar Tibert 
Filip Axelsson 
Doğa Gürgünoğlu, § 2–10 

Frånvarande ledamöter:  
Lars Geschwind 
Maria Håkansson 
Elling W Jacobsen 
 
Övriga närvarande: 
Alice Eklund 
Johan Blaus, § 8 (via Zoom) 
Anna-Karin Högfeldt, § 8 
Viggo Kann, § 3 
Carina Kjörling  
Nicole Kringos, § 8 (via Zoom) 
Marie Magnell, § 8 (via Zoom) 
Åsa Rurling 
Martin Viklund, § 2 
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§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

Gunnar Tibert 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 Perspektiv över programutveckling på KTH 
Martin Viklund är en av deltagarna i programmet Framtidens ledare för strategisk 
utbildningsutveckling. Utifrån sin roll som PA för teknisk fysik, civilingenjör, sedan 2017 
presenterar han sina erfarenheter från uppdraget som PA utifrån frågeställningar såsom 
vad PA har för uppdrag, ansvar, mandat och roll i kvalitetssystemet. Utbildningsnämnden 
ombeds fundera på 1) upprätta en arbets-/uppdragsbeskrivning för kursansvariga över 
viss tid och 2) skulle statusen på PA-uppdraget ändras om PA gavs ett tydligare mandat? 

Mötet reflekterar kring att problembeskrivningen känns igen, behovet av lösningar och 
kopplingen till kvalitetssystemet. Frågan om att inrätta ett PA-nätverk för 
civilingenjörsprogrammen föreslås diskuteras i grundutbildningsutskottet.  

§ 3 Synpunkter på examinatorsutbildning 
Utbildningsnämnden har uppmanats att under sommaren göra den 
examinatorsutbildning som pilottestas i Canvas. Mötet anser att kursen innehåller väl 
genomtänkta moment, exempelvis anpassad examination och varför KTH ska använda 
varierade examinationsformer. Återkopplingen vid fel svar är bra och det finns önskemål 
om att utöka frågebanken. Kursen kommer också att erbjudas på engelska.  

Mötet diskuterar hur kursen ska rullas ut. Den ska vara obligatorisk och frågor som när 
befintliga examinatorer senast ska ha genomfört kursen, samt vilka sanktioner som annars 
ska gälla behöver lösas. Även berörd personal inom verksamhetsstödet ska genomgå 
kursen. Leif Kari tar frågan vidare till rektor för strategiska diskussioner.  

§ 4 Utbildningsnämndens åtgärder som en följd av regelbunden granskning av 
utbildning, högskoleingenjörsprogrammen 
Sofia Ritzén inleder diskussionen om utbildningsnämndens åtgärder med anledning av 
fakultetsrådets rapport och vad som ska tas med till strategiska rådets workshop.  

Mötet anser att bland annat utbildningsutbudet, rekrytering av studenter, öppen ingång, 
avvägningar kring om utbildningar ska kunna ges vid olika skolor och campus är frågor för 
utbildningsnämnden. Dessa frågor har också beröringspunkter med framtidens 
utbildning.  
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§ 5 Läsgruppen för granskning av allmänna studieplaner  
Alice Eklund informerar om läsgruppens arbete med och bedömning av inkomna 
allmänna studieplaner (ASP). Följande ASP:ar är under behandling:  

Inskickad: teknisk mekanik, matematik, tillämpad matematik, tillämpad fysik, biologisk 
fysik.  

Åter skola på grund av synpunkter på innehållet: historiska studier 

Åter skola på grund av fel mall: matematik 

Mötet diskuterar också om gruppen behöver utökas och tar emot intresseanmälningar. 

§ 6 Anonym examination 
Filip Axelsson berättar om THS önskemål om att införa anonym examination. Mötet 
diskuterar frågans komplexitet eftersom salstentamen används i allt mindre utsträckning 
till förmån för andra examinationsformer som inte är lika lätta att anonymisera. Frågan 
bör diskuteras vidare inom ramen för framtidens utbildning.  

§ 7 Framtidens utbildning inklusive erfarenheter från studieresan till TU/e  
Anna Jerbrant inleder diskussionen om erfarenheter från studieresan till TU/Eindhoven. 
Mötet diskuterar bland annat att KTH kan inspireras av TU/e:s utbildningsvision och hur 
pedagogiken och kurserna förändrades när Innovation Space byggdes. Diskussionerna i 
mindre grupper var lärorika och ett exempel lyftes kring hur kvinnliga studenter kan 
behållas. TU/e planerar ett återbesök på KTH 24-25 april 2023.  

Diskussionen om det fortsatta arbetet med framtidens utbildning föreslås fortsätta vid 
nästa sammanträde.  

§ 8 PriU-grupper: Arbetsliv och samverkan, Breddat deltagande 
Marie Magnell berättar om PriU-gruppen arbetsliv och samverkan. Gruppen lockar allt 
färre deltagare och önskar utbildningsnämndens syn på fortsättning för gruppen. Mötet 
har inga synpunkter kring att låta gruppen vila och föreslår att frågorna kan hanteras 
inom ramen för framtidens utbildning.  

Nicole Kringos berättar om PriU-gruppen breddat deltagande som är en avknoppning från 
arbetsliv och samverkan. Prao-platser ges som exempel på breddat deltagande och mötet 
diskuterar hur urval av vilka som ska erbjudas prao görs. Beroende på vilka årskurser som 
är aktuella kan Vetenskapens hus vara en bra kanal. Breddad rekrytering och deltagande 
är också en princip inom framtidens utbildning. Ett medskick är att fundera över namnet 
Young Academy eftersom det är etablerat i andra sammanhang på KTH. Mötet önskar 
också diskutera KTH:s hantering av UKÄ:s rekommendationer utifrån bedömningen av 
KTH:s självvärdering av arbetet med breddad rekrytering under hösten.  

§ 9 Övrig fråga 
Ingen övrig fråga har anmälts. 

§ 10 Mötets avslutande 
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.   
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