
UPPSALA 
UNIVERSITET 

Protokoll för 
Programråd för högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik 

7 maj 2020 kl 13.15-15, 
Lokal: Zoom 

Närvarande: Petra Pertoft, Martin Huss, Tor Broström, Joakim Widen, Elisabeth Blome, 
Nellie Lifh, Lars Ericsson, Martin Holmberg, Jakob Andersson, Emelie Isaksson, Saga 
Järvinen Strand, Magnus Åberg 

§1. Välkomna 

§2.a Utseende av sekreterare och justeringsperson b. Fastställelse av dagordning 

Sekreterare: Magnus Åberg, Justerare: Martin Holmberg 

§3. Föregående mötesprotokoll 

Mmtin Holmberg redogjorde för föregående protokoll som lades till handlingarna. 

§4. Information 

Vad gäller fortsatt distansundervisning är informationsläget oförändrat. Vissa 
masterutbildningar kommer att ges på distans under hösten. Övrig undervisning är det mer 
oklart hur det blir med. 

§5. Kursutvärderingar 

Kursutvärderingar för kurser i period 2 gicks igenom. Överlag hyfsade omdömen från 
studenterna. Betygen i regel mellan 3 och drygt 4. Projekt 2 har lyfts rejält i utvärderingen 
sedan tidigare år. Återkommande att de studenter som kommer i kontakt med Matlab tycker 
att det är krångligt samt att dom saknar grundläggande färdigheter i hur programmet 
fungerar. Examinationsformen har stor betydelse för hur studenterna uppfattar kurserna. 

§6. Studentrepresentanterna har ordet 

Studenterna upplever att distansundervisning via Zoom fungerar överlag bra. Vissa lärare 
använder dock inte zoom utan har till exempel ljudsatta power points, mottagandet av detta är 
inte enbmt positivt från studenternas sida. Det fungerar mindre bra med Revit på distans. 



Dessutom upplevs det som att det kommer väldigt mycket digital information mejlledes och 
att viktiga saker tenderar att försvinna i flödet. 

Att det samtidigt med Coronasituationen pågår en omställning på universitetet från 
studentportalen till studium/canvas gör att informationsflödet till studenterna upplevs som än 
mer förvirrat och oklart för studenterna. 

En UTN-enkät har gått ut till studenter om hur omställningen från campusundervisning till 
distansundervisning har upplevts. Oklmt om den har nåt fram till byggstudenterna dock. 

Det finns en oro över att vissa moment från vå1terminen flyttas till tidigt i augusti månad och 
hur detta påverkar studenters sommarjobbsplaner samt ersättningen från CSN. Hur det ligger 
till med detta är oklatt. 

§7. Studieplan 

Rådet diskusterade kring Petras förslag på revidering av studieplanen och förslag på nya 
kurser. 

Disukussionerna ledde fram till att det vid nästa möte läggs fram ett förslag till beslut av 
rådet att presentera ett.förslag.för genomförande av följande: 

1. Ersätta projektledning 1 TE061 i åk 3, period 1 med distanskurs i Projektledning som 
ska vara tillgänglig i period 2 och period 3. 

2. Lägga till Programmeringsteknik 1 1 TD433 till listan för valbara kurser för åk 3, 
period 3 då denna kan komma att bli förkunskapskrav till Beräkningsvetenskap 1 
TD393. Detta är dock inte beslutat av IT som har kurserna ännu. 

§8. Utbildningsutvärdering - åtgärder 

Petra jobbar vidare med att åtgärda punkter för återkoppling till utvärderingsrapporten. Fokus 
ligger på Lärarkompetens, projektkursernas kvalitet, kommunikation, återkoppling på 
kursvärderingar, bedömningskriterier för examensarbeten och arbete med framtagande av en 
programv1s10n. 

§9. Nästa möte 

Nästa möte beslutades till den 2:a oktober klockan 10.15 till 12.00. 

§10. Övrigt 

Det är avgörande för byggprogrammet att studenterna får möjlighet att jobba tillsammans i 
större Revit-projekt. Om undervisningen under hösten 2020 blir på distans blir detta ett reellt 
problem. En VPN-lösning för studenterna skulle kunna lösa detta men det har beslutats högre 
upp att studenter inte ska tillgång till VPN. Petra sammankallar berörda personer från 
avdelningen, institutionen samt IT-stöd för att försöka hitta en lösning på problemet. 
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