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FÖRTYDLIGANDE 
Rekommendationer om hur många poäng som får 
läsas av programstudenter 

Bakgrund 
Denna text förklarar THS syn på händelseförloppet över det senaste rektorsbeslutet ”Rekommendationer 
om hur många poäng som får läsas av programstudenter” som skapat mycket debatt bland studenter på 
KTH. Vad beslutet konkret kommer att innebära är vi inte säkra på än. 

Händelseförlopp 
Förslaget till beslut dök upp redan den 12 december 2011 då FAB-gruppen (Utbildningsadministrativa 
nätverket) en grupp där THS inte har någon studeranderepresentation. Minnesanteckningar från deras sista 
möte för 2012 finns att läsa här: http://intra.kth.se/polopoly_fs/1.278461!/Menu/general/column-
content/attachment/FAB%20minnesanteckningar%20111220%20inkl%20bilagor.pdf. Se ” Ny punkt. Två 
beslutsutkast” på sidan 3. 

THS fick reda på förslaget till beslut den 13 december då oroliga anställda på ECE-skolan (Skolan för 
teknikvetenskaplig kommunikation och lärande) bad THS om hjälp att belysa vilka konsekvenser detta kan 
ge för studenter. Då specifikt gällande de studenter som väljer att läsa extra språkkurser. Därefter dröjde 
det några dagar innan THS fick beslutet skickat till sig från rektors sekreterare.  

Förslaget togs upp på efterföljande rektorsgrupp (http://www.kth.se/om/organisation/rektorsgruppen-
1.15623) den 19 december 2011 där THS belyste vissa konsekvenser. Det ska tilläggas att THS ännu inte 
hunnit mobilisera sig och lyssna på medlemmarnas åsikter i frågan för att göra en djupare analys.  

Julledigt. Inget nytt på horisonten.  

Den 18 januari tas förslaget till beslut upp på GA-mötet (sammankomst med alla 
Grundutbildningsansvariga och KTH:s prodekanus) där THS har studeranderepresentation. Där 
diskuterades förslaget mer ingående men diskussionen slutade i att GA-mötet fann ett sådant beslut som 
överflödigt och att rektorsgruppen skulle diskutera frågan vidare. ”Slutsatsen efter diskussionen var att 
beslutet kanske trots allt inte behövs.” [Minnesanteckningar, GA 2012-01-18]. 

Sedan dess var det ganska tyst om förslaget till beslut och i februari publicerades en artikel i 
Osqledaren (http://ths.kth.se/27950/i-maktens-korridorer-slut-pa-valfrihet/) om detta. Av 
kommentarerna som florerade på både Osqledarens och THS hemsida samt på Facebook var det 
tydligt att studenterna på KTH inte stödjer förslaget. 

Tystnade fortsatte. THS lyfte frågan ett antal gånger för att få reda på var i pipelinen förslaget låg 
men fick ingen klarhet.  

THS fortsätter att undra och den 16 mars har THS ett möte med Rektor där vi 1) undrar vad 
som händer med förslaget – inget svar… 2) belyser studenternas åsikter i frågan.  

Tystnad. 

16/4 Rektor fattar beslut. 

25/4 Rektorsbeslutet kungörs för allmänheten. 
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Vad händer nu? 
THS vet som sagt fortfarande inte exakt vad beslutet kommer att innebära. Vissa menar på att det inte 
kommer att vara någon skillnad. Vissa menar på att allt är upp till Grundutbildningsansvarig vilket kommer 
göra att alla studenter inte kommer att behandlas lika. Klart är dock att studenterna på campus inte stödjer 
beslutet som det ser ut i dagsläget. 

För att få klarhet i detta har THS begärt ett möte med Rektor efter Valborg. 

Återkommer i nästa vecka. 


