
STORTRÄFFEN VT19

Arena for networking, knowledge exchange and influence on current 
and future education

KTH:s terminsvisa skol- och funktionsövergripande arena för 
nätverkande, kunskapsöverföring och påverkan av utbildningsfrågor

Introductions 12.10-13.15 will be in English.
You will be able to choose discussions in English/Swedish



It’s crowded – and we’re quite proud of it
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Started in 2016
by Prodekanus Per Berglund 
and many other who are here 
today.
Linking together earlier 
arenas, networks, PriU groups, 
schools, functions and THS. We build this together. 

Ideas are tested with peers.
Topic leaders bring ideas 
forward. 
Feedback and strategies 
suggested continuously.



Storträffen 17 May 2019 schedule
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Part 1: Introduction in English

• 12.20 Sigbritt Karlsson, KTH President

• 12.25 Göran Finnveden, Vice President for Sustainable Development

• 12.30 Key note Arno Meerman, University Industry Innovation Network: 
The role of universities as a key player in the knowledge society

Part 2: Networking/discussions in Swedish/English

• 13.20 Pitchning av bord/demonstrationer

• 13.40 Runda 1 (eller gå på demo)

• 14.10 Runda 2 (eller gå på demo)

• 14.35 Fika

• 14.45 Runda 3 (eller gå på demo)

• 15.15 Återsamling. Framåtblick.

• 15.40 Fördjupande diskussioner / fritt mingel / hemgång



Tema 13:40 14:10 14:45

Demo 1: KTH Medieproduktion håller studion öppen studion studion studion

Demo 2: Visualisering av programdesign här - här

Key note discussions (in English) A A -

Inclusive communities: making the most of diversity (in English) B - A

Breddad rekrytering - B B

Informationsstrukturen för befintliga studenter D - C

Digital examination - D D

Digitalisering E F
Lokaler, schema och planering - E E

MediaSpace - fysisk mötespl. & miljö f. design & prod. av dig. mtrl F F -

Plagiering G G -

Särskild behörighet på kurs respektive program H - G
Matematiskt-naturvetenskapligt innehåll i ingenjörsutbildningarna - H H
Studie om förutsättn. för ped. utveckling och förändringsledning C C -

Pedagogisk meritering J - I
Livslångt lärande - J J

Integrering av hållbar utv. och jämställdhet gnm utmaningsdr. utb. I I -

Popupbord - diskutera ett eget ämne! P P P

Svenska för anställda: Hur utvecklar vi ett parallellspråkigt KTH? P - -

Meritvärderingsmodeller för utbytesstudier, Öppen ingång etc. - P -
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• KTH rests on three pillars; 
sustainability, equality and 
internationalisation: 

• We are working proactively 
for a more sustainable 
future.

• For us, gender balance is 
about equality, as well as 
quality of learning, research 
and results.

• We are home to students, 
researchers and faculty 
from around the world - all 
dedicated to advancing 
knowledge.

Research and education for a brighter 
tomorrow

WWW.KTH.SE

Sigbritt Karlsson, 
KTH President



Göran Finnveden, Vice-president for 
sustainable development
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Arno Meerman

The role of universities as a 
key player in the knowledge 
society
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130 in the room – let’s help out to make it 
work
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If a situation is 
stressful but not 
extreme, call our
’local’ guard on 076-
1311873 and she/he 
will come

Timekeeping:
Bell rings 1 time = time is almost up
Bell rings 3 times = time to change



Presentationer av diskussionerna

30 sekunder per tema



KTH Medieproduktion håller studion 
öppen
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Amir Mehdi Rezaei



Visualisering av programdesign

Gabriel Montgomery



Key note discussions

Arno Meerman & Johan Blaus



Inclusive communities
Getting the most out of diversity

Spencer-Oatey, H. & Dauber (2015) How internationalised is your university? 
From structural indicators to an agenda for integration. GlobalPAD Working 
papers.

But
how?



Breddad rekrytering

Lena Gumaelius

• Hur ser vi till att flera får möjlighet att genomgå ett 
utbildningsprogram på KTH?

• Hur ser vi till att bredda vår studentgrupp när det 
gäller etnicitet, kön och socioekonomisk 
bakgrund?

• Har vi exempel på aktiviteter som pågår och kan 
vara bra för flera att känna till?

• Har vi idéer om vad som bör göras?



Informationsstrukturen för befintliga 
studenter (PriU-grupp)
Marianne Lundin

- Kurssidor

- Kurswebbar

- Canvas

- Lärares egna webbsidor 

- Kurs-PM

- TimeEdit

- Programwebbar

- Studentwebben / 
Student på KTH

- Andra skolors webbsidor

- Centrala mailutskick

- Mailutskick från 
utbildningskanslierna

- Information från THS 

- Information från sektionerna

- Facebook 

- Instagram

- WhatsApp-grupper



Digital examination
Plattformsstyrgruppen för utbildningens IT

(En av KTH:s tre styrgrupper för IT-system, de andra är forskning och administration)

Under 2018: 

– Genomfördes 100 000 papperstentor 
(eller 1,1 miljoner sidor papperstenta) 

– Lämnades 752 000 inlämningsuppgifter in i Canvas. 

– Konstruerades 2 019 quizar i Canvas (Möbius exkluderat)

– Skapades 286 enkäter i Canvas.

Frågor vi diskuterar vid bordet:
Hur vill du utveckla din examination? 

Hur gör vi bra digital examination?

PLATTFORMENS
PÅGÅENDE PROJEKT

Kursinformation
Digital Kursproduktion

Anonymiserad tenta
Digital Examination

Canvas2Ladok



Digitalisering (PriU-grupp)
Anne Håkansson

• Hur kan vi på bästa sätt förbereda våra studenter 
för ett alltmer digitaliserat och artificiellt samhälle?

• Problem och behov inom digitalisering/e-
lärande/blended learning?

• Hinder & möjligheter för PA/SR/GA inom 
digitalisering/e-lärande/blended learning? 

• Vad bör ingå som en modul inom LH217V för alla 
PA/GA/SR inom temat?

• Digitalisering av utbildning - hur ska det gå till att 
nå ut med det i alla kurser där det är relevant?

• Jämställdhet, mångfald och lika behandling



Lokaler, schema och planering 
(PriU-grupp)

Viggo Kann

Vilka lärosalar tycker studenterna bäst om?

Vad tycker studenterna behöver förbättras 
mest i våra lärosalar?

Resultat från enkät med 800 
studenter!

Vad tycker lärarna om 
lärosalarna?



"MediaSpace" - a physical 
meeting place and 
environment for the design 
and production of digital 
material for education, 
information, and 
communication.

Where?
Why?

How?
Welcome to join the 
discussion today!

Contact:

https://www.kth.se/social/group/prioriterade-fragor-/page/makerspace-for-digitalt-larande-och-komm/

Jonas Thorén /
jt3@kth.se

For who?



Plagiering – bord G
Mats Boij

2019-05-17 21

Plagiering kan uppkomma vid

• Programmeringsuppgifter

• Inlämningsuppgifter

• Uppsatser

Lärarnas roll

• Att hjälpa studenterna att undvika plagiering

• Att vara goda föredömen

• Att upptäcka och hantera plagiering

Lärarnas behov för att klara detta?



Särskild behörighet på kurs 
respektive program

Olämpligt

Logiskt Lämpligt

Effektivt

Beteende

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

Kurs 4

Kurs 5

Kurs 6

Förutsättningar

Krav

Gunnar Tibert



Matematiskt-naturvetenskapligt innehåll i 
ingenjörsutbildningarna
Kjartan Gudmundsson

Storträff 190517 – Kjartan Gudmundsson, GA ABE skolan 23

• Högskoleförordningen nämner mat-nat utan att specificera antalet 
poäng

• Enligt den lokala examinationsordningen: matematiska-
naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng (civing)

• Vad behöver en civing/hing som en del av sina studier, 
förberedelser för komplexa framtida utmaningar, livslångt lärande, 
etc

• Precisera minimikrav för civing/hing från KTH (även för ej 
programmärkt examen)

• Relevans och anpassning efter program?



DELTA I VÅR STUDIE!

Kom och dela era erfarenheter om 
förutsättningar för pedagogisk utveckling och 
förändringsledning!

I relation till ex.. 

…forskning och administration

…organisationens strukturer

…jämställdhet, mångfald och likabehandling
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Anna-Karin H., Per B., Lena G., Leif K, Arnold P.
Fokusgruppsintervjuer har utförts med GA, PA, SR, PU och CFU (THS) under januari och februari 
2019 som grund till dessa diskussioner



Pedagogisk meritering
Mats Nilsson

Syfte: stärka undervisningens status, höja dess 
kvalitet och främja utvecklingen av nya 
undervisningsmetoder

Arbetsgrupp på KTH har under 2018 tagit fram 
en rapport med förslag till modell –
Högskolepedagogiskt excellensprogram

Vid bordet kommer rapportens innehåll och 
förslag att diskuteras, men även fri diskussion 
kring hur pedagogisk utveckling ska 
uppmuntras är välkommen



Om fem år måste kanske 20 
procent av all statlig 

finansiering för KTH:s 
utbildningar komma från fort-

och vidareutbildning. 

Livslångt lärande
Per Fagrell & Anders Johansson



Integrering av hållbar utveckling 
och jämställdhet genom 
utmaningsdriven utbildning 
(PriU-grupp)

Anders Rosén



Två popup-
bord i varje runda

Diskutera ditt eget tema!



Svenska för 
anställda: 
Hur utvecklar vi ett 
parallellspråkigt 
KTH?

Charlotte Hurdelbrink, Helena Karlsson

Swedish for 
employees: 
How do we develop a 
parallel language use 
at KTH?

Popup-bord, runda 1



Popup-bord, runda 2

Meritvärderingsmodeller för 
utbytesstudier, Öppen ingång 
etc.

Ninni Carlsund Levin



Program

13.40 runda 1

14.05 fem minuter för att byta aktivitet

14.10 runda 2

14.35 fika

14.45 runda 3

15.10 fem minuter för att byta aktivitet

15.15 återsamling och framåtblick, bordsledarna 
redovisar

15.40 mingel för den som vill

16.30 Storträffen slut för denna gång



Program
Tema 13:40 14:10 14:45
Demo 1: KTH Medieproduktion håller studion öppen studion studion studion

Demo 2: Visualisering av programdesign här - här

Key note discussions (in English) A A -

Inclusive communities: making the most of diversity (in English) B - A

Breddad rekrytering - B B
Informationsstrukturen för befintliga studenter D - C

Digital examination - D D

Digitalisering E F
Lokaler, schema och planering - E E

MediaSpace - en fysisk mötesplats & miljö f. design & prod. av dig. mtrl F F -

Plagiering G G -

Särskild behörighet på kurs respektive program H - G
Matematiskt-naturvetenskapligt innehåll i ingenjörsutbildningarna - H H
Studie om förutsättn. för pedagogisk utveckling och förändringsledning C C -

Pedagogisk meritering J - I
Livslångt lärande - J J
Integrering av hållbar utv. och jämställdhet genom utmaningsdriven utb. I I -

Popupbord - diskutera ett eget ämne! P P P

Svenska för anställda: Hur utvecklar vi ett parallellspråkigt KTH? P - -
Meritvärderingsmodeller för utbytesstudier, Öppen ingång etc. - P -





Tema 13:40 14:10 14:45

Demo 1: KTH Medieproduktion håller studion öppen studion studion studion

Demo 2: Visualisering av programdesign här - här

Key note discussions (in English) A A -

Inclusive communities: making the most of diversity (in English) B - A

Breddad rekrytering - B B

Informationsstrukturen för befintliga studenter D - C

Digital examination - D D

Digitalisering E F
Lokaler, schema och planering - E E

MediaSpace - fysisk mötespl. & miljö f. design & prod. av dig. mtrl F F -

Plagiering G G -

Särskild behörighet på kurs respektive program H - G
Matematiskt-naturvetenskapligt innehåll i ingenjörsutbildningarna - H H
Studie om förutsättn. för ped. utveckling och förändringsledning C C -

Pedagogisk meritering J - I
Livslångt lärande - J J

Integrering av hållbar utv. och jämställdhet gnm utmaningsdr. utb. I I -

Popupbord - diskutera ett eget ämne! P P P

Svenska för anställda: Hur utvecklar vi ett parallellspråkigt KTH? P - -

Meritvärderingsmodeller för utbytesstudier, Öppen ingång etc. - P -

Teman och karta över bordens placering



Var snäll och fyll i 
utvärderingsenkäten!
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Svensk version:
https://sv.surveymonkey.com/r/5SJZRQ6

English version:
https://sv.surveymonkey.com/r/5ZYZDQG



Uppföljning

Enkäten har både frågor om storträffen och 
om hur vi/KTH ska gå vidare.

Alla bordsledare, Leif Kari och 
storträffskommittén kommer att ha ett 
uppföljningsmöte i augusti och diskutera hur 
diskussionerna ska tas vidare och hur 
storträffen 21 november 2019 ska utformas.

Återkoppling kommer efter uppföljningsmötet 
att ges till alla deltagare vid storträffen.


