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THS ÅSIKTER 2010 
THS är en partipolitiskt och religöst obunden studentkår som verkar för KTH:s studenters intressen. 
Organisationen är demokratiskt uppbyggd och alla studenter har möjlighet att påverka THS verksamhet 
och åsikter. 

Här presenteras en samling specifika ställningstaganden som ligger till grund för THS påverkansarbete 
jämte KTH, regionalt och nationellt. 
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Om ekonomiska och bostadsfrågor 
Omfattningen av den schemalagda undervisningen på KTH är sådan att det är svårt att ha ett arbete vid 
sidan av studierna under terminstid. Därför har KTHs studenter drabbats särskilt hårt av att köpkraften i 

studiemedlet sjunkit avsevärt de senaste decennierna. 

THS anser att 

 studiemedlet bör höjas i proportion med kostnadsökningarna i övriga samhället. 

 studiemedlet ska dimensioneras så att studenter kan ha helt ledigt minst 4 veckor om året. 

 studerande inte ska behöva leva under existensminimum. 

 hyrorna i SSSB:s bostadsbestånd ska utformas så att en utbyggnad av beståndet tryggas.  

 kurslitteratur får max kosta 80 kr/högskolepoäng, gäller ej alternativ kurslitteratur. 

 en student som är föräldraledig ska ha rätt till ersättning minst motsvarande studiemedlet. 

 fribeloppet ska dimensioneras så att man kan arbeta heltid den tid på året man ej studerar utan att 
få minskat studiemedel. Fribeloppet bör endast beräknas utifrån bidragsdelen av studiestödet.  

 alla studenter bör ha möjlig tillgång till en bostad inom 45 minuters total restid från sitt lärosäte. 

 det ska finnas ett varierat utbud av studentbostäder för att tillgodose behoven för alla studenter. 

 CSN:s dispensregler ska vara utformade så att en student kan slutföra den utbildning studenten 
en gång påbörjat. 

 återbetalningsbeloppen till CSN ska baseras på både inkomst och lånets storlek.  
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Om studiemiljö- och studiesociala frågor 
KTHs utbildningsstruktur uppmuntrar hög närvaro på respektive campi. Ökad fokus har satts på 
grupparbeten och praktiska inslag. KTHs studielokaler är fortfarande i för hög grad anpassade till 

traditionell föreläsningsburen undervisning. 

Enkätundersökningar har gång på gång visat att studenternas psykosociala hälsa i vissa fall är mycket dålig, 
och KTHs avsätter små resurser för studenthälsa i förhållande till problemet. 

THS anser att 

 fler grupprum bör finnas. 

 fler tysta studieplatser bör finnas. 

 det ska finnas möjlighet för de som önskar att nyttja individuella skåp där man kan ha sina böcker 
under grundutbildningen 

 det ska finnas möjlighet att hänga av sig ytterkläder i alla undervisningslokaler. 

 studenterna ska dygnet runt ha tillgång till KTHs lokaler. 

 studenter på grundnivå bara ska ha lektioner på ett campus per dag 

 studenterna inte bör ha mer än 6 timmar undervisning per dag. 

 det ska finnas pauser i all undervisning. 

 inga ordinarie lektioner får börja innan 8.00 eller sluta efter 18.00. 

 det ska finnas minst 1 dator/10 studenter. 

 det i datorsalarna ska finnas plats för arbete både enskilt och i grupp. 

 det i nära anslutning till datasalar ska finnas studieplatser. 

 trådlös internetanslutning ska finnas i alla undervisningssalar och övriga öppna lokaler. 

 all mjukvara som behövs för studierna ska finnas tillgänglig så att man kan studera hemifrån. 

 antalet mjukvarulicenser vid datorbaserad lärande ska anpassas efter antalet studenter som ska 
nyttja programmet samtidigt. 

 alla studenter bör kunna utnyttja KTHs infrastruktur och resurser för egna tekniska initiativ så 
länge det inte stör ordinarie verksamhet. 
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 det ska tydligt framgå vem som är ansvarig för säkerhet och service i varje lokal där undervisning 
sker. 

 stödsamtal hos kurator ska finnas för att värna om den mentala hälsan hos KTH:s studenter. 

 studenthälsan ska vara väl tillgänglig för alla KTH-studenter, såväl svensk- som engelsktalande. 

 studenthälsan ska ha tid och resurser att arbeta förebyggande.  

 studenthälsan ska ha en filial på alla ortscampus.  

 KTH ska fortsätta sitt engagemang i alkohol- och drogfrågor. 

 en vägledningsfunktion ska finnas för varje enskilt program, även för rena mastersprogram. 

 centrala studievägledningen och internationella kansliet ska ha representation på ortscampus. 

 det på KTH ska finnas ansvariga för de internationella mastersstudenterna dit dessa kan vända sig 
för allmän hjälp. 

 alla sektioner, ska ha tillgång till en egen sektions- eller föreningslokal med möjlighet till 
serveringstillstånd. 

 disciplinärendens handläggningstid ska aldrig vara längre än 3 månader. 

 alla studenter ska ha tillgång till vilrum på respektive campus. 

 alla KTH:s studenter ska ha tillgång till en gemensam kombinerad student- och kurswebb 
innehållande all elektronisk kursinformation, kurs- studie-, laborations- och tentamensanmälan, 
webbmail, resultatrapportering, individuellt schema, bokning av läroresurser, hemkatalog samt 
funktion för inlämning av uppgifter. 
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Om jämlikhetsfrågor 
Det är olyckligt att könsfördelningen på KTH fortfarande inte är bra, trots uttalade ambitioner till 
förbättring. Trots ett stort inflöde av internationella studenter är integrationen mellan studentgrupperna 
uppseendeväckande låg. THS stödjer ett arbete för att öka acceptansen för varje individ – med avseende på 
könsidentitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnicitet och tro. 

THS anser att 

 jämlikhetsarbete inte får komma i andra hand. 

 alla aspekter av jämlikhet är lika viktiga.  

 lärare vid KTH ska ha grundläggande utbildning i jämlikhetsfrågor och hur man integrerar dessa 
perspektiv i utbildningen. 

 upprepade fall av diskriminering och trakasserier ska kunna resultera i uppsägning av anställning 
vid KTH. 

 kvotering bör undvikas. 

 studenter ska skyddas av motsvarande lagstiftning mot diskriminering som den som råder ute i 
arbetslivet. 

 varken lärare eller undervisningsmaterial får framställa någon grupp som mer eller mindre lämpad 
att studera ämnet i fråga. 

 alla instanser inom KTH ska ha en plan för jämlikhetsutvecklingen samt en klar och tydlig 
ansvarsfördelning och hanteringsordning för trakasseri- och diskrimineringsärenden. 

 det ska finnas tydlighet i vart man ska vända sig på KTH så att inget tvivel råder om vem ska 
kontakta vid förekommande fall av diskriminering. 

 samtliga trakasseri- och diskrimineringsärenden som utreds ska dokumenteras och registreras, 
statistik skall presenteras årligen. 

 utredning av trakasseri- och diskrimineringsärenden ska aldrig ta längre än 3 månader. 

 det ska vara möjligt för alla med funktionsnedsättningar att studera vid KTH. 
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Om utbildningsfrågor 
Det är förvånande att en stor del av undervisningen bedrivs med knapphändig kunskap inom pedagogik 
och med små incitament till kvalitetsförbättring. KTH behöver ta till sig av de goda exempel som existerar 
och sprida dessa. Ambitionen att vara ett universitet i det internationella toppskicket bör kompletteras med 
ett målmedvetet och rimligt finansierat kvalitets- och pedagogikutvecklingsarbete. Internationella studenter 
har till viss del andra behov än svenska studenter - trots detta satsas det mindre på stöd till internationella 
studenter. 

THS anser att 

 plussning, dvs. höjning av ett redan godkänt betyg, ska vara tillåten. 

 praktik på relevant företag ska ingå i grundutbildningen på KTH. 

 minst femton procent av utbildningen ska bestå av valbara moment. 

 KTH bör ge fristående teknikkomplementära kurser, inom exempelvis språk, filosofi och 
teknikhistoria. 

 studenten skall erbjudas möjlighet att delta i forskningen som sker på KTH. 

 nya kunskaper och färdigheter ska presenteras i ett sammanhang, såväl i ett programperspektiv 
som i ett näringslivs-, forsknings- och samhällsperspektiv. 

 praktiskt laborativa inslag ska ingå i utbildningen. 

 ekonomiska resurser ska tilldelas baserat på olika utbildningsprograms specifika behov. 

 undervisningen ska bedrivas på solid vetenskaplig grund eller etablerad praxis i ett 
yrkesperspektiv. 

 förmedlandet av arbetsmetoder ska integreras i utbildningen snarare än att ges i enskild kurs. 

 utbildningen på KTH bör främst bedrivas i programform. 

 valet av kompetensinriktning ska präglas av valfrihet, så att i största möjliga mån alla får läsa vad 
de vill. 

 individuella kompetensinriktningar ska vara möjliga på samtliga program. 

 en disputerad lärare ska vara ansvarig för den vetenskapliga eller konstnärliga nivån i varje kurs. 

 ansvar för kursutvärdering ska vila på skolans grundutbildningsansvarig, men studenterna och 
kursansvarig lärare ska ges goda möjligheter att göra sin åsikt hörd. 

 den betygsskala som används på KTH ska vara målrelaterad. 
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 flergradig betygsskala är principiellt bra, men bör inte tillämpas vid alla examinationsformer. 

 andra examensformer än den skriftliga tentan bör uppmuntras. 

 det behövs tydligare regler för andra examensformer än den skriftliga tentan för att möjliggöra ett 
ökat användande av dessa. 

 undervisningen och examinationen måste kunna anpassas för studenter som inte studerar i full 
takt. 

 det stora värdet för studenten ska ligga i att ha blivit godkänd på en kurs – betyg utöver godkänt 
ska svara mot prestationer utöver uppfyllelse av kursmålen. 

 graderade betyg inte ska tillämpas på examensarbeten. 

 anonymiserad examination bör tillämpas på KTH. 

 resultat av examination ska anslås senast tio arbetsdagar efter examinationstillfället. 

 examinationsmoment som kräver förberedelse inte bör läggas med kortare intervall än fyra dagar. 

 internationalisering är viktigt för KTH. 

 möjlighet till utbytesstudier ska finnas både på kandidat- och masternivå. 

 KTH ska marknadsföra sig starkare hos lärosäten som är attraktiva för utbyten, om det ger 
KTH:s studenter bättre möjlighet att få plats.  

 studenter på KTH både ska uppmuntras och få hjälp med att studera utomlands. 

 alla studenter ska ges möjlighet att läsa språkkurser utöver de ordinarie kurserna, oavsett årskurs. 

 alla som är behöriga ska kunna åka på utbyte om de så önskar. 

 undervisning bara får förekomma på språk som lärare har dokumenterade färdigheter i. 

 det vid tjänstetillsättning ska ställas krav på att läraren ska kunna tala god engelska eller god 
svenska samt tillfredsställande engelska. 

 undervisning i svenska ska erbjudas till alla grundutbildningsstudenter och doktorander som 
kommer till KTH från annat land än Sverige. 

 adjungerade lärare ska inte få vara ensamt ansvariga för kurser om de inte kan styrka pedagogisk 
skicklighet på samma nivå som den motsvarande ordinarie tjänsten. 

 adjunkter ska anställas endast då det medför en klar förbättring av utbildningen. 
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 vid anställning ska lärares näringslivserfarenhet vara meriterande. 

 det för anställning eller befordran till ordinarie lärartjänst vid KTH ska krävas pedagogisk 
kompetens motsvarande 15 högskolepoäng högskolepedagogik. 

 KTH:s undervisande personal ska ha minst 10% av sin arbetstid avsatt till fortbildning, där 
pedagogisk kompetens bör vara tongivande. 

 pedagogiska meriter ska vara lönegrundande för lärare på KTH. 

 alla KTH:s kompendier och annat studiematerial ska finnas tillgängligt digitalt för alla som så 
önskar. 

 KTH bör använda sig av riktade rekryteringsinsatser mot underrepresenterade grupper. 

 KTH:s rekrytering ska bygga på faktiskt intresse från de blivande studenterna och vara alltigenom 
ärlig. 

 ingångsnivån på KTH ska styras av behörighetskraven, såtillvida att studierna inte får förutsätta 
underförstådda kunskaper eller erfarenheter. 

 förkunskaper utöver behörighetskrav skall kunna leda till tillgodoräknande av kurser i den 
kommande utbildningen, snarare än att vara en urvalsmerit. 

 urval baserat på intervju och utbildningsspecifika prov ska användas med stor försiktighet. 

 betyg i behörighetsgivande ämnen som anses särskilt viktiga för den sökta utbildningen ska kunna 
ges större vikt vid antagning till KTH. 

 dimensioneringen av KTHs utbildningsprogram inte får vara sådan att den skadar KTH:s goda 
anseende för kvalitet, varken i gymnasieelevers eller framtida arbetsgivares ögon. 

 uppdragsutbildning bara får förekomma i de fall den inte påverkar den ordinarie utbildningen 
negativt eller inskränker högskolans integritet och oberoende ställning. 
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Om doktorandfrågor 
Förutsättningar för framgångsrika forskarstudier på KTH är på många håll mycket goda, på andra håll 
tillämpas finansieringsformer som äventyrar kvalitet och den forskarstuderandes sociala trygghet. Även 

inställningen till handledning är varierande. 

THS anser att 

 alla doktorander ska vara anställda. 

 graderade betyg inte ska tillämpas inom forskarutbildningen. 

 antagning till forskarutbildningen alltid ska ske genom centralt utlysta doktorandtjänster. 

 alla huvudhandledare ska ha genomgått en handledarutbildning. 

 en kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik ska vara obligatorisk och poänggivande för alla 
doktorander. 

 doktorandkurser bör finansieras av öronmärkta medel från fakulteten. 

 en doktorands lön inte avsevärt bör understiga den genomsnittliga lönen för en civilingenjör med 
samma examensår. 

 en doktorand som är föräldraledig ska ha rätt till ersättning motsvarande 90 % av doktorandens 
lön, utan att det belastar ett enskilt forskningsprojekt eller avdelning. 

 läsa kurser i högskolepedagogik skall ge kurspoäng i den individuella studieplanen, att 
tillgodoräkna inom forskarutbildningen. 


