
 
 
 
 
 

Justerares signatur: 1 
 

 

Utbildningsnämnden  

Datum för mötet: 2020-04-01 
 

Närvarande (beslutande): Leif Kari, ordförande, vicerektor för utbildning 
Sofia Ritzén, vice ordförande, prodekanus 
Lars Geschwind 
Maria Håkansson 
Elling Jacobsen 
Anna Jerbrant 
Joakim Lilliesköld 
Gunnar Tibert 
Oscar Stenström 
Gloria Samosir 
 

Närvarande (övriga): Karin Almgren, sekreterare 
Alice Eklund 
Margareta Karlsson 
Carina Kjörling 
Katarina Jonson Berglund 
Anna-Karin Högfeldt, § 5 
Viggo Kann, § 5 
Marie Magnell, § 5 
Sara Erikson, § 7 
 

Frånvarande: Christina Divne 
Filip Axelsson 
 

  
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen till utbildningsnämndens möte som hålls via 
det digitala mötesverktyget zoom. Särskilt välkomnas Gloria Samosir som ny 
doktorandrepresentant för THS. 

§ 2 Utseende av justerare 

Oscar Stenström utses att, tillsammans med ordförande, justera protokollet från dagens möte. 

§ 3 Fastställande av föredragningslista 

Ingen övrig fråga anmäls. 

§ 4 Protokoll från föregående möte 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 
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§ 5 Planering storträffar och KTH SoTL 

Marie Magnell, Viggo Kann och Anna-Karin Högfeldt berättar om planerat upplägg för vårens 
storträff och planerna för KTH SoTL (KTH Scholarship of Teaching and Learning) 2021. Vårens 
storträff ges via zoom. Förhoppningsvis kan höstens storträff och KTH SoTL genomföras på 
plats på KTH. 

Mötet diskuterar kring aktuella teman för vårens stroträff. Bland förslagen nämns olika aspekter 
av digital undervisning och examination, jämställdhet i utbildningen och särskild behörighet för 
kurser. Vidare diskuteras vikten av att sprida information om SoTL inom KTH. 

Ordförande tackar Anna-Karin Högfeldt, Viggo Kann och Marie Magnell för genomgången. 

 

§ 6 Mellanårsenkäten 2019 

Alice Eklund presenterar resultatet från mellanårsenkäten 2019. Nytt för i år är bland annat att 
också masterstudenternas upplevelser av studierna undersökts via en enkät. 

Mötet diskuterar bland annat kring upplevd svårighetsgrad av studierna och kring att fler 
studenter anger att de känner stress. Mötet diskuterar också kring vilket arbete som gjorts och 
behöver fortsättas utifrån fallen av upplevd diskriminering och trakasserier.  

Ordförande tackar Alice Eklund för analysen. 

 

§ 7 Projektplan för Makerspace 

Sara Eriksson, projektledare för KTH Makerspace, berättar om en KTH-gemensam satsning på 
laborativa lärandemiljöer. Satsningen utgår från KTH:s utvecklingsplan och en arbetsgrupp har 
under hösten arbetat fram en projektplan. 

Mötet diskuterar bland annat kring vikten av att förankra arbetet vid skolorna och av att arbeta 
för att studenterna får likvärdig tillgång till verksamheten oberoende av tidigare erfarenheter av 
praktiskt arbete.  

Ordförande tackar Sara Eriksson för genomgången. 

 

§ 8 Långsiktig strategi för utbildningsområden 

På utbildningsnämndens föregående möte diskuterades behovet av en långsiktig strategi för 
KTH:s utbildningsutbud.  

Mötet diskuterar kring vilket underlag som behövs för det fortsatta arbetet. 
Högskoleingenjörsutbildningarna är aktuella då den regelbundna granskning som planerats 
eventuellt behöver skjutas på framtiden på grund av rådande omständigheter. Ett förarbete 
kring högskoleingenjörsutbildningarnas roll skulle kunna leda till att arbetet med granskningen 
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får en bättre start när det väl kan påbörjas. Diskussionerna kring långsiktig strategi för KTH:s 
utbildningsområden föreslås fortsätta på nästa möte. 

Utbildningsnämnden rekommenderar vicerektor för utbildning att tillsätta en 
arbetsgrupp för att lägga en grund för en strategisk utveckling av KTH:s utbud av 
högskoleingenjörsutbildningar. Gruppens arbete bör presenteras under hösten 2020. 

 

§ 9 Uppdatering med anledning av corona 

Ordförande och Joakim Lilliesköld informerar om den senaste tidens arbete med att anpassa 
utbildning och examination till digitala former. Stort fokus ligger på omtentaperioden efter 
påsk. Ett kommande arbete fokuserar på kurser med laborativa moment eller andra inslag som 
är svåra att genomföra på distans. 

 

§ 10 Övrig fråga 

Ingen övrig fråga har anmälts.  

 

§ 11 Mötet avslutas 

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 
 

  

   
Karin Almgren, sekreterare 
 
Justeras 

  

   

   
Leif Kari 
Ordförande 

 Oscar Stenström 
Justerare 

 


