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Handlingsprogram	för	programutveckling	inom	hållbar	utveckling	för	
ITM,	civilingenjörsprogrammet	Energi	och	miljö,	CENMI	

KTH:s övergripande hållbarhetsmål 2016-2020 * 

• KTH ska öka alla anställdas och studenters kunskap om och engagemang i frågor gällande hållbar 
utveckling. 

• Hållbar utveckling ska vara integrerat i alla utbildningsprogram på samtliga nivåer så att studerande 
efter examen kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Hållbar utveckling ska integreras i KTH:s samtliga program. Det ska också finnas utbildningsprogram 
på alla nivåer som har fokus på hållbarhetsfrågor. På alla arkitekt-och civilingenjörsprogram ska det 
finnas en möjlighet att få en hållbarhetsprofil på sin utbildning genom valbara kurser eller möjlighet 
att välja ett masterprogram eller spår med hållbarhetsfokus. Kopplat till miljöledningssystemet ska 
skolorna upprätta handlingsprogram för hur integrering av hållbar utveckling i 
utbildningsprogrammen ska stärkas. Vid centrala uppdrag och utredningar med koppling till 
utbildning ska hållbar utveckling integreras i arbetet. En pedagogisk kurs i Lärande för hållbar 
utveckling ska ges minst årligen. Seminarier och nätverksträffar för undervisande personal ska ordnas. 
KTH ska ge anställda och studenter kunskap och medvetenhet om hållbar utveckling i det dagliga 
arbetet och studielivet. I kommande kvalitetsutvärderingar ska hållbar utveckling ingå. 

Skolans detaljerade mål	

I utbildningsplanen för civilingenjörsprogrammet Energi och miljö ( kull HT16) finns följande mål i 
relation till hållbar utveckling: 

Kunskap och förståelse: 

 ha grundläggande kunskaper om samtliga delar i energisystemet i vid mening, vilket innefattar 

de tekniker och delsystem som återfinns i samtliga steg från energikälla till energins slutliga 

användning, samt kunna förstå dessa som sociotekniska system bestående av såväl tekniska 

komponenter som de aktörer som utvecklar, förvaltar och brukar systemet 

 ha goda kunskaper i processerna modellering, simulering och validering av energi- och 

miljösystem med utnyttjande av moderna ingenjörsverktyg 

 ha god kännedom om innovation-, och företags- och affärsmässiga villkor för planering, 

strategier och mål för affärsverksamhet inom energi och miljöområdet 

Färdigheter och förmågor: 

 kunna beskriva hållbar utveckling och relevanta miljöproblem på grundläggande nivå, dvs. 

visioner, begrepp, definitioner, samt kunna ge beskrivning av tillståndet i världen, 

 kunna kritiskt granska energi- och miljöområdets historiska och framtida betydelse för det 

globala och lokala samhällets utveckling och dess relation till ekologiska system, 

 kunna jämföra och diskutera olika perspektiv på frågeställningar av betydelse för hållbar 

utveckling. 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 ha en helhetssyn på hållbar utveckling med system- och livscykeltänkande för såväl produkter 

och tjänster som för tekniska system utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt samt utifrån 

olika aktörsperspektiv, 

 kunna bedöma etiska frågeställningar och målkonflikter rörande hållbar utveckling samt visa 

djup insikt i ingenjörens roll och ansvar i samhället, särskilt angående sociala och ekonomiska 

aspekter samt miljö/ekologiska aspekter, 

 ha kompetens att utmana, utveckla och problematisera rådande vanor, tankemönster, tekniska 

och ekonomiska system samt kulturella och samhälleliga värden. 

 

Dessa mål kommer framförallt att kunna vara mätbara i slutet av utbildningen. 

Bakgrund/utgångsvärde		

Programmet är utvecklat med fokus på och genomsyras av hållbar utveckling . De flesta mål i 
utbildningsprogrammet behandlar hållbar utveckling. I skrivandes stund planeras en utvärdering av 
målens uppfyllelse. Genomförande av denna utvärdering planeras till HT2016. 

Samtliga studenter får en gedigen utbildning inom hållbar utveckling och samtliga av de 
masterprogram som är mappade till utbildningsprogrammet bedöms uppfylla de mål för hållbar 
utveckling som ställs. Möjligheten att välja en inriktning inom utbildningen som fokuserar på hållbar 
utveckling är således uppfyllt. 

 

Uppföljning av målet		

Programnivå: 

Då programmet genomsyras av hållbar utveckling kommer en samlad bedömning att göras för hela 
utbildningsprogrammet. Detta kommer även inbegripa utvärdering samtliga masterprogram som är 
mappade till utbildningsprogrammet. Vid behov kommer utbildningens mål att revideras. 

Granskning kommer ske på ett flertal sätt; intervjuer, enkäter samt utvärdering av ett urval av 
examensarbeten. 

 

Kursnivå: 

I utvärderingen kommer samtliga kurser gås igenom och de kurser som har mål inom hållbar 
utveckling kommer att utvärderas speciellt. I de fall där brister i måluppfyllelse uppdagas kommer 
utveckling att initieras. Vid behov kommer lärandemålen för kursen att revideras. 

Granskningen kommer att ske genom att för varje kurs jämföra målen med examinationen av 
momentet. 
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Uppföljning 2016 

Säkerställande av att målen för hållbar utveckling inom utbildningsprogrammet uppfylls sker under 
2016.	
Uppföljning  2017 

Säkerställande av att ev. nya mål för hållbar utveckling beslutade som konsekvens av utvärderingen 
2016 har implementerats. 

Uppföljning 2018	

Säkerställande av att målen för hållbar utveckling inom utbildningsprogrammet uppfylls sker under 
2018.	
Detaljerade målet uppnått	

Målet uppnåddes: ÅÅÅÅ-MM-DD 

Eventuell kommentar:  

 

* Fullständig målbeskrivning återfinns här
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Åtgärder och aktiviteter för att uppnå det detaljerade målet 

Planerad	aktivitet	

Utvärdering	om	målen	för	hållbar	utveckling	uppfylls	inom	utbildningsprogrammet.	 
	
Programnivå: 

Då programmet genomsyras av hållbar utveckling kommer en samlad bedömning att göras för hela utbildningsprogrammet. Detta kommer även inbegripa utvärdering samtliga 
masterprogram som är mappade till utbildningsprogrammet. Vid behov kommer utbildningens mål att revideras.  

Granskning kommer ske på ett flertal sätt; intervjuer, enkäter samt utvärdering av ett urval av examensarbeten. 

 

Kursnivå: 

I utvärderingen kommer samtliga kurser gås igenom och de kurser som har mål inom hållbar utveckling kommer att utvärderas speciellt. I de fall där brister i måluppfyllelse 
uppdagas kommer utveckling att initieras. Vid behov kommer lärandemålen för kursen att revideras.  

Granskningen kommer att ske genom att för varje kurs jämföra målen med examinationen av momentet. 

 

Ansvarig(a)  
(funktion, t.ex. skolchef, GA, 
programansvarig) 

Resurser 
(t.ex. ekonomiska, personella, 
konsulter) 

Dokumentation Tidplan  
Start 
(ÅÅ-MM) 

Tidplan  
Slutfört  
(ÅÅ-MM) 

Status/ 
Uppföljning 

Hans Havtun, PA PAs tid Rapport till GA 16-06 17-01 Ej påbörjat 
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Planerad	aktivitet	

Kontroll	om	ev.	reviderade	mål	på	kurs‐	och		programnivå	implementerats.	

	
Baserat på utfallet från utvärderingen av målen för hållbar utveckling 2016 kommer uppföljning av beslutade mål ske genom säkerställande av att implementering skett.  
	

Ansvarig(a)  
(funktion, t.ex. skolchef, GA, 
programansvarig) 

Resurser 
(t.ex. ekonomiska, personella, 
konsulter) 

Dokumentation Tidplan  
Start 
(ÅÅ-MM) 

Tidplan  
Slutfört  
(ÅÅ-MM) 

Status/ 
Uppföljning 

Hans Havtun, PA PAs tid Rapport till GA 17-06 18-01 Ej påbörjat 



 

HANDLINGSPROGRAM DETALJERADE MÅL   

CENMI – handlingsplan för programutveckling HU   
Fastställd av  Beslutat datum 

Funktion (t ex skolchef)  ÅÅÅÅ-MM-DD 
Skapad av  Senaste ändringsdatum 

Hans Havtun, PA  ÅÅÅÅ-MM-DD 

Dokumentansvarig  Version  

Funktion (t ex skolchef, GA)  xx	

 
 

Åtgärder och aktiviteter för att uppnå det detaljerade målet	

Planerad	aktivitet	

Utvärdering	om	målen	för	hållbar	utveckling	uppfylls	inom	utbildningsprogrammet.	
	
Programnivå: 

Då programmet genomsyras av hållbar utveckling kommer en samlad bedömning att göras för hela utbildningsprogrammet. Detta kommer även inbegripa utvärdering samtliga 
masterprogram som är mappade till utbildningsprogrammet. Vid behov kommer utbildningens mål att revideras. 

Granskning kommer ske på ett flertal sätt; intervjuer, enkäter samt utvärdering av ett urval av examensarbeten. 

Kursnivå: 

I utvärderingen kommer samtliga kurser gås igenom och de kurser som har mål inom hållbar utveckling kommer att utvärderas speciellt. I de fall där brister i måluppfyllelse 
uppdagas kommer utveckling att initieras. Vid behov kommer lärandemålen för kursen att revideras.  

Granskningen kommer att ske genom att för varje kurs jämföra målen med examinationen av momentet. 

Ansvarig(a)  
(funktion, t.ex. skolchef, GA, 
programansvarig) 

Resurser 
(t.ex. ekonomiska, personella, 
konsulter) 

Dokumentation Tidplan  
Start 
(ÅÅ-MM) 

Tidplan  
Slutfört  
(ÅÅ-MM) 

Status/ 
Uppföljning 

Hans Havtun, PA PAs tid Rapport till GA 18-06 19-01 Ej påbörjat 
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