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Tommy Lindskog  föredragande 
Lars Andersson  föredragande 
Mattias Frisk       ordförande 
Kjell Edstrand  ledamot 
Elisabeth Melander  ledamot 
Klara Renneus  studerande 
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Carl-Axel Andersson  ledamot 
    
Sara Engblom  sekreterare 
 
FRÅNVARANDE 
Håkan Andersson  suppleant 
Joakim Barfalk  suppleant 
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Dagordning 
 

Dagordningen fastställdes.  
 

2. Justering Anna-Lena Tideman utses till justerare. 

3. Föregående protokoll UN, bil.1 
 
Föregående protokoll IS 

Lades till handlingarna.  
 
Lades till handlingarna. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
   

INFORMATION OCH MEDDELANDE 
 
4.1. Jämlikhetsfrågor, info från jämlikhets- 
gruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Rättssäker examination 
 
 
 
 

 
 
Jämlikhetsgruppen har en handlingsplan under 
utformning. Gruppen önskar få en flik på hemsi-
dan där aktuella projekt och information läggs in 
fortlöpande. Det finns nu en brevlåda i recept-
ionen där det går att lägga anonyma förslag. 
Jämlikhetsgruppen arbetar också för att studen-
terna ska få ett trivselrum motsvarande de perso-
nalrum som finns på skolan. ToLi är ordförande 
och sitter även med i fakultetens jämlikhets-
grupp. 
 
Hur är synen på individuell examination, vad är 
underlag för att inte bli underkänd? Det måste 
tydliggöras vilka moment studenten missar om 
hen är frånvarande. AnHo har tidigare gjort en 
grundlig genomgång kring rättssäker examinat-
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4.3. Information om ensemble och kursledar- 
timmar 

ion gällande UVK-kurser. Önskvärt att det görs 
något liknande för övriga kurser så att det finns 
tydliga riktlinjer. Frågan bordläggs tills vidare. 
 
Utbildningsledarna har sett över hur timmar 
fördelas mellan olika ämnen så att det blir rätt-
vist och tydligt. UN fick en kort genomgång av 
hur de har gått tillväga. 

 

 
 
 
 
 

 

5. ÄRENDEN 
 
5.1 Antagningsbeslut, bil. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Delegation av ärenden över sommaren 

 
 
 

5.3 Genomgång av fristående kurser h16  
bil. 3 & 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4 Utvärderingssystem ML, bil.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Genomgång av antagningsunderlag. Förslaget på 
antagningsbara studenter godkänns. 
En student som är antagningsbar till 7-9 kommer 
att erbjudas möjligheten att göra ett L-prov. 
Detta eftersom 7-9-utbildningen ej kommer att 
ges h16 utan ställs in tills vidare. Om studenten 
får godkänt L-prov kommer denne erbjudas plats 
på GY-utbildningen. 
 
 
UN delegerar till utbildningsledarna att ta beslut 
i utbildningsfrågor över sommaren. 
 
 
Diskussion kring fristående kurser. Det presente-
rade förslaget enligt bil. 3 godkänns. Kursen 
Västafrikanska rytmer utgår och ges ej h15, 
(MUHD31,32).   
Frågan om handläggning då beslut fattas togs 
upp. I de fall det finns utlysta kurser som inte 
ska genomföras, finns önskemål om att den för 
kursen ansvarige läraren bör underrättas om 
skälen till sådant beslut, innan beslutet fattas. 
Läraren bör också beredas tillfälle att yttra sig i 
ärendet.          
 
Utvärderingssystemet har varit uppe för diskuss-
ion i UN tidigare men inget beslut har tagits. 
Kort genomgång av systemet och det förslag 
som har utarbetats. Förslaget likställer delkurser 
och kurser och dessa ska utvärderas formativt 
samt summativt vid kursens slut. Nytt är att det 
också ska göras en sammanställning i form av ett 
bokslut innehållande både studenter och lärares 
synpunkter. Detta ska därefter tillgängliggöras 
för Musikhögskolans studenter. Diskussion kring 
offentliggörandet av utvärderingar. Viktigt att 
UN kommer till ett beslut i frågan så fort som 
möjligt. UN beslöt att ta upp diskussion kring 
utvärderingssystemet som en punkt under första 
lärardagen i augusti, samt under höstens första 
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5.5 Bordlagda ärenden, bil.6 
 
 
5.6 Fristående kurs termin 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 Ändring av timplan 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 Kursplan Rytmik i skolan, bil.7 
 
 
6. ÖVRIGT 
 
6.1 Smask 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Utvärdering av Lärardagen 8/6 
 
 
 

UN-möte.  
SaEn skickar ut bil. 5 till alla ML-lärare den 20/8 
som underlag till lärardagen. 
 
Genomgång av bordlagda ärenden, KjEd uppda-
terar listan, bil.6. 
 
Förslag från utbildningsledningen att ML erbju-
der en fristående kurs på 91-120 hp till de stu-
denter som gått 7-9. Om inte MHM erbjuder en 
sådan kurs kommer studenterna att kunna läsa 
det på andra högskolor. För att gå kursen måste 
studenterna göra ett godkänt antagningsprov i 
sitt huvudinstrument. Nivån måste likställas med 
en GY-student som studerat i 4, 5 år. UN beslu-
tar att ML ger en fristående kurs vt16. Detta 
under förutsättning att studenterna gör ett antag-
ningsprov (L-prov) med befintliga regler för L-
prov samt att nivån i bedömningen ska likställas 
med GY-studenter i senare årskurser.  
 
Pianonämnden önskar att i pianometodik för-
ändra timplanen så att det blir 10 h i årskurs 1 
och 10h i årskurs 2 istället för 5h resp. 15h. In-
vändning från utbildningsledarna mot att det blir 
mer manuell hantering för administrationen. 
Beslutsärenden bör i framtiden förekommas av 
en skrivelse till UN. Beslutet godkänns. 
 
Kursplanen godkänns under förutsättning att 
föreslagna ändringar görs.  
 
 
 
Effekten av studenternas engagemang i Smask är 
att de inte har tid att öva vilket påverkar under-
visningen. Alternativet är att ej tillåta studenter-
na att vara med i Smask om de inte samtidigt kan 
hantera sina studier. Smask sammanfaller även 
med andra projekt och det kan bli ett bortfall 
under långa perioder.  
I Piteå ingår delar av Smask i utbildningen. Ett 
alternativ är att lägga in en självstudievecka 
under denna period. Ett annat alternativ är att 
smaskgeneralen informerar vid uppstarts-mötet 
att de som deltar i Smask också måste sköta sina 
studier, annars blir de underkända. 
Diskussionen kommer att föras under nästa ter-
min. 
 
GY-utbildningens framtid, MHM behöver fler 
studenter. Det ses som ett problem att man inte 
kan bli ”klasslärare” i musik, något det finns ett 
intresse för ur rekryteringssynpunkt. Önskvärt 



UN/ML	  PROTOKOLL	  nr	  4	  2015-‐06-‐10	  
	   4	  

 
 
 
 
 
 
 
6.3 Utvärdering av öppet hus? 
 
 
 
 
Vid protokollet   
 
 
Sara Engblom 
 
 
Justeras  
 
 
Mattias Frisk 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

med en GY-utbildning med inriktning singer/ 
songwriter samt inriktning klasslärare. 
Det är önskvärt att få in studentkårens samt ak-
tuella lärares åsikter kring balansen mellan 
skrivna och spelade uppgifter som upplevs 
ojämn. 
 
UN efterlyser en utvärdering av öppet hus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
Anna-Lena Tideman 
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Antagning	2015	översikt	
	

Genre/	instrument	 Antagn.tal	 Reserver	 Översök	 Anm	

Klassisk	
	 	 	 	Klassisk	sång																																		 3	

	 	 	Klassisk	piano																															 2	
	 	 	Klassisk	stråk	 0	
	 	 	Klassisk	gitarr																																		 1	
	 	 	Klassisk	trombon					 1	
	 	 	Klassisk	trumpet						 1	
	 	 	Klassisk	klarinett					 2	
	

1	 Josefsson	GR<Gy	

Klassisk	tvärflöjt								 2	
	 	 	

	 	 	 	 	Jazz	
	 	 	 	jazz	sax																	 1	

	 	 	jazz	gitarr													 1	
	 	 	Jazz	sång																														 1	 1	

	 	Jazz	piano																														 1	 2	
	 	Jazz	bas																																	 1	

	 	 	

	 	 	 	 	Rock	
	 	 	 	rock	sång																														 3	 2	 1	 Becker	

Rock	gitarr																												 5	
	 	 	Rock	bas																																 3	 5	 2	 Sagemo,	Stenlund	

Rock	piano																												 2	
	 	 	Rock	trummor																						 4	
	

1	 Ekholm	

Rock	slagverk																							 1	
	

1	 Hilding	

	 	 	 	 	Blandade	genrer	
	 	 	 	Blandade	genrer	sång									 1	 6	

	 	Blandade	genrer	elgitarr				 1	 1	
	 	Blandade	genrer	bas											 2	 1	 1	 Max	N	GR<Gy	

Blandade	genrer	trummor			 2	
	 	 	Blandade	genrer	piano									 2	
	 	 	

	 	 	 	 	Folkmusik	
	 	 	 	Folkmusik	klarinett							 1	

	 	 	Folkmusik	nyckelharpa		 1	
	 	 	



	 	 	 	 	Profil		
	 	 	 	Profil	arrangering/komp	 2	 1	

	 	

	 	 	 	 	7-9	GR	
	 	 	 	Ämneslärare	7-9		 0	

	 	
4	antagningsbara	

Inställs?	
	 	 	

2	antas	Gy	

		 45	 19	 Översök	7	st	 		

	

ej	profil	i	
summa	

	 	 		



Poäng/
kurs

Sökande
150417

Antal m.
prio 1-3

Beh. Sök
150429

Antal/
grp.strl. HT Hst VT hst Lärare Ant.tal grp.stl

Antagna Reg H15
MUHN55 Aktions- och kamratlärande ges ht 7.5 12 9 7 5 0.3 Eva Sæther 12
MUHN45 Analys av kvalitativa data ges ht 7.5 14 11 9 8 1.0 14
MUHF37 Arabiska rytmer 8 68 36 53 20 1.3 1.3 Stefan Glave 30
MUHF21 Damkör 8 37 12 10 0.7 0.7 Lena Ekman Frisk 20
MUHF22 Damkör II 7.5 14 10 4 7 0.4 0.4 Lena Ekman Frisk 14
MUHF23 Damkör III 7.5 9 8 8 5 0.3 0.3 Lena Ekman Frisk 10
MUHF24 Damkör IV 7.5 4 3 1 1 0.1 0.1 Lena Ekman Frisk 4
MUHE76 Digital Musikproduktion 1-16 16 168 133 12 3.2 Joakim Barfalk 15 12

MUHE52 Dirigeringsteknik för yrkesverksamma 8 4 3 2 0.1 0.1 Patrik Andersson 2 2
MUHE26 Dramapedagogik ges ej 8 22 7 21 0 0.0 0.0 Lisa Hallberg 16
MUHG13 Ensemblemusicerande vid Odeum 7.5 20 12 12 0.8 0.8 Patrik Andersson 20 55
MUHD15 Fortbildning i piano –”från Scott Joplin till swing” 8 17 7 4 0.3 0.3 Gunilla Ibérerer 8 4

MUHN41 Fortbildning piano klassisk 16 12 10 5 0.7 0.7 Gunilla Ibérerer 5 6
MUHN65 Forskningsmetodik och uppsatsskrivande GES VT16 ges ej h15 7.5 6 2 0
MUHE46 Gehör grund/preparand 8 46 17 38 12 0.8 0.8 Björn Roslund 46 25
MUHD79 Gehörs- och musiklära ges ej 8 5 2 1 0 0.0 0.0 Björn Roslund
MUHN09 Gehörsspel på piano 8 26 14 4 0.3 0.3 Håkan Rydin 8 4

MUHN10 Gehörsspel på piano forts. 8 4 0 2 0.1 0.1 Håkan Rydin 4 2
MUHF33 Handledning av musiklärarstudenter ges ej 7.5 2 0 1 0 Lena H
MUHE85 Hemmastudio 1-16 16 94 77 12 3.2 Dragan Buvac 30 12

MUHE86 Inspelningsteknik studio 1-16 16 84 65 12 1.6 Joakim Barfalk 15 12

KPU Lakpn Limu, LIM 90 47 37 15 11.3 11.3 17
MUHN53 Kreativitetens pedagogik ges vt 7.5 0.0
MUHD45 Körsång / Vokalensemble 8 68 27 55 20 1.3 1.3 Staffan Paulson 68 46
MUHF18 Liveljud för lärare 8 38 20 31 12 1.6 Anders Hallbäck 15 10

MUHF36 Lustfyllt lärande 7.5 13 11 7 0.0 0.0 Maria Becker-G 13
MUHN57 Masteruppsats 15 11 8 8 7 0.9 0.9 Eva Sæther 10 5

MUHG02 Metrik I ges vt 7.5 0.0 Rosa Mileros 12 14

MUHG03 Metrik II ges ej 7.5 3 0 1 0 0.0 0.0 Rosa Mileros
MUHG11 Musik i framtidens förskola 7.5 23 21 3 15 0.9 0.9 Ann-Krestin V 23 15

MUHF14 Musik och drama 7.5 50 15 41 15 1.9 0.9 Ann-Krestin V, Lisa 30 20

MUHF38 Musiken i mötet m barn m intellektuella/kognitiva... 7.5 23 17 14 15 0.9 0.9 Maria Becker 30
MUHF15 Musik och drama II ges vt 7.5 0.0 Ann-Krestin V, Lisa
MUHF50 Musikdramatikens utveckling genom tiderna. 15 92 66 70 8.8 8.8 92
MUHE68 Musikproducent 60 192 8 4.0 4.0 Joakim Barfalk 8 8
MUHG12 Noteditering i Sibelius, distans 7.5 53 33 36 25 3.1 Claes-Bertil Nilsson 40 35
MUHF47 Noteditering, fortsättningskurs ges även vt 16 7.5 19 15 10 15 1.9 30
MUHN26 Orkesterdirigering ges ej 60 3 1 2 0.1 1.0 Patrik Andersson 0 3
MUHD36 Presentationsteknik ges ej 8 22 4 17 0 Anna-Lena Tideman 15
MUHE18 Rytmik ges vt 8 0.0 Rosa Mileros
MUHG08 Rytmik fortsättningskurs ges ej 7.5 3 2 2 0 Rosa Mileros
MUHG04 Rytmikmetodik för barn ges vt 7.5 0.0 Rosa Mileros
MUHE81 Röstträning och röstvård 8 81 24 63 20 1.3 1.3 Kerstin Skoog 40 12x2
MUHE63 Satslära preparand ges ej 8 20 9 15 7 0.5 0.5 Christer Palm 0 10
MUHF40 Sequencer, grundkurs 7.5 84 35 75 25 3.1 Martin Hedin 50 2x20
MUHF41 Sequencer, fortsättning 7.5 32 19 13 10 1.3 Martin Hedin 19
MUHF42 Sequencer avancerad tveksam 7.5 15 10 0 0.0 Martin Hedin 15
MUHN43 Teoretiska utgångspunkter ges vt 7.5 0.0
MUHD31 Västafrikanska rytmer och danser-öppen orienteringskurs tveksam 16 38 19 30 15 2.0 2.0 Soryba T, Max S 38 36

MUHD32
Västafrikanska rytmer och danser  (17-32), samläses
med MUHD31 tveksam 16 8 1 5 0.7 0.7 Soryba T, Max S 2 14

Ant.tal grp.stl

Kurser som ej kommer att ges ht15
Kurser som ev ges vt15
Tveksamma kurser
Kurser som öppnas upp för efteranmälan 15/7-6/9

SOMMARKURSER kommer öppna upp efter urvalet för
e.anmälan

antal
sökande
150415

Antal m.
prio 1-3 Beh. Sök

Antal/
grp.strl.  hst h1 hst v15

MUHF45 Brasspedagogiskt seminarium - 7.5hp 8 9 7 10 1.3 Maria Becker Gruvst 10
MUHF29 Dirigentkurs, kör A - 7.5hp 7.5 22 18 10 1.3 Lena Ekman Frisk 10
MUHF30 Dirigentkurs, kör B - 7.5hp 7.5 16 15 16 2.0 Lena Ekman Frisk 16
MUHN47 Dirigentkurs C- 7.5hp 7.5 6 0.8 Lena Ekman Frisk 6
MUHF27 Dirigentkurs D - Barnkörledning - 7.5hp 7.5 16 11 12 1.5 Lena Ekman Frisk 12
MUHF25 Dirigentkurs G - Att leda Gospel - 7.5hp 7.5 12 9 16 2.0 Lena Ekman Frisk 16
MUHF46 Körledarkurs H - Ungdomskörledning - 7.5hp 7.5 12 9 12 1.5 Lena Ekman Frisk 12
MUHD40 Kompostionsverkstad - 8hp 8 43 30 20 2.7 AnVe och StKl 50
MUHG01 Sommarkurs i orkesterdirigering - 8hp 8 9 5 2 0.3 Patrik Andersson 4
MUHF48 Stråkforum - 7.5 hp 7.5 19 17 15 1.9 Lars Jöneteg 18

Sökande
Behöriga

sök Antagna HT Hst VT hst Summa HST
Summor 1764 905 553 74.5 40.3 115

EXTRAKURSER
P/kurs Antagna

MUHE66 Estill voice-training forts 8
MUHD86 Musikhögskolans Kammarkör 8
MUHD72 Jazz och popkör 8
MUHD68 Gospelkör 8
MUHD85 Körsång/vokalgrupp 8
MUHD64 Noteditering i Sibelius 8
MUHG05 Påbyggnadskurs i Alexanderteknik 7.5







 

 
Utvärderingssystem för lärarutbildningen i musik (ML) 

 
Kursutvärderingar är ett led i kvalitetsarbetet och utgör underlag för förändringar i kurserna. 
Den fungerar bäst när den förmår fokusera väsentliga problem. Viktigast är att avgöra hur 
olika aktiviteter inom kursen bidrar till att studenterna uppnår kursens mål. Både synpunkter 
från studenter, lärare, handledare och kursansvariga behöver vägas in när förändringar 
genomförs. 
Bakgrunden till reglerna för kursvärdering finns i Högskolelagen: 
 

Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna.  
Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att  
vidareutveckla utbildningen. (1 kap. 4a§) 

 
Lagen talar också om  arbetet med att förbättra utbildningen som kursvärderingarna ska leda 
fram till: 
 
 Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och  

studenterna. (1 kap. 4§) 
 
Högskoleförordningen föreskriver i 1 kap. 14§ att alla studenter som deltar i eller har avslutat 
en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av kursen och ge synpunkter på den. 
Att uttrycka sig i en kursvärdering är således en rättighet, men inte en skyldighet för 
studenterna. Enligt förordningen har universitetet ansvaret för att kursvärderingar anordnas 
vilket inte hindrar att studenter och studentorganisationer kan och bör spela en aktiv roll i 
genomförandet. Enligt riktlinjerna för relationen mellan Lunds universitet och universitetets 
studenter (s k Rättighetslistan) ska tid för genomförande av kursvärdering finnas avsatt i 
kursschemat. Enligt Rättighetslistan ska deltagande i kursvärderingar ske anonymt i 
förhållande till läraren/examinatorn. Kursvärderingar bör därför också ske skriftligt.  
 
Förordningen anger också att det ska finnas resultatsammanställningar. Dessa ska vara 
tillgängliga för studenterna. Det är universitetets ansvar att informera av resultaten och beslut 
om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Sammanställningar av kursvärderingsarbetet 
behövs för att fokusera väsentliga förändringar som behöver genomföras och för att olika 
intressenter skall kunna få inblick i vad som skett inom kursen. Intressenter är till exempel 
studenter som skall gå kursen, lärare som ska undervisa i kursen, utbildningsledning och 
utbildningsnämnd.  
Kursvärderingsarbetet är intimt förknippat med det dagliga arbetet och börjar redan när 
kursens innehåll och arbetsmetoder presenteras och fortsätter med diskussioner om hur 



innehållet och arbetsmetoderna stödjer studenternas arbete med att uppnå målen. Kursen 
avslutas sedan med en utvärdering där alla studenter får möjlighet att ta ställning till frågor 
som genererats under kursen. Kursvärderingen blir fullständig först när även undervisande 
lärare och handledare har getts möjlighet att lämna synpunkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
UTVÄRDERING ML  

 
 
 

        Delkurs/Kurs 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
          Utbildning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lärarutbildningen i musik, Musikhögskolan  



 
Manual för utvärdering 

 
Utvärdering av delkurs/kurs 
 
Kursvärderingsarbete är en del av det dagliga arbetet och börjar redan när kursens mål, 
innehåll och arbetsmetoder presenteras och fortsätter med diskussioner om hur 
arbetsmetoderna stödjer studenternas arbete med att uppnå kursmålen. 
 
Presentera föregående kurs kursvärdering vid kursstart. Det är motiverat att ägna ganska 
mycket tid i början av kursen åt att ge studenterna en överblick över vad som kommer att 
krävas av dem under kursen. I en sådan genomgång är kursväderingen ett viktigt inslag. 
 
Genomför formativa utvärderingar muntligen under kursens gång. Viktigast är studenterna på 
ett okomplicerat sätt har möjlighet att framföra synpunkter på kursuppläggningen under 
kursens gång. 
 
Använd summativ utvärdering vid kursens slut. Den genomförs av ansvarig lärare och kan 
vara antingen muntlig eller skriftlig men ska alltid dokumenteras skriftligen. Den skriftliga 
utvärderingen bör vara relativt kortfattad och ta upp frågor som genererats av de muntliga 
utvärderingarna så att de väsentligaste synpunkterna inom kursen belyses. Tillvägagångssättet 
innebär att studenterna varit med och utformat kursvärderingen, något som mycket påtagligt 
ökar engagemanget och svarsfrekvensen. I den skriftliga kursvärderingen kan man få 
bekräftat om synpunkter som framförs av de mer talföra studenterna omfattas av hela 
gruppen. 
 
Efter avslutad delkurs/kurs sammanställer läraren de viktigaste punkterna i resultatet av 
utvärderingen som sedan utgör underlag för ett bokslut. Frågor som bör vara centrala i 
delkurs/kursutvärderingen är: 
 
● Mål 
● Kursinnehåll och omfattning i förhållande till arbetsinsats 
● Undervisnings - och examinationsformer 

 
Bokslut 
Läraren upprättar ett bokslut senast i terminens sista studievecka som innehåller resultatet av 
utvärderingen samt förslag på åtgärder. Bokslutet skrivs under av lärare och 
studentrepresentant och offentliggörs på internweb och diskuteras sedan i ämnesnämnderna. 
I delkurser/kurser som har färre än tre studenter finns inget krav på att göra bokslut.Observera 
att detta inte undantar individuell undervisning från krav på bokslut. (Till exempel ska en 
lärare som har minst tre studenter i samma delkurs i individuell undervisning göra ett 
bokslut). Om flera lärare undervisar i samma delkurs och årskurs kan de välja att samarbeta 
kring ett gemensamt bokslut. 
 
Bokslutet innehåller två delar: 

1. Vilka erfarenheter/synpunkter har lärare och student/studenter  sammanfattningsvis 
haft på kursen och dess genomförande? 

2. Vilka förändringar har gjorts under pågående kurs/delkurs och/eller föreslås av lärare 



och studenter inför nästa års kurs/delkurs? 
 
 
Utvärdering av utbildningen 
 
Utvärdering av hela utbildningen leds av utbildningsledningen. En erfarenhetsenkät 
sammanställs med frågor rörande hela utbildningen. Fokus ligger på övergripande mål, 
utbildningsresultat, frågor från kursutvärderingarna samt frågor som inte tagits upp på  
tidigare nivåer. Utvärderingen sker med hjälp av webenkäter samt ett möte mellan studenter 
och ledning som sker i slutet av terminen/läsåret. En sammanställning av resultatet 
återkopplas till studenterna samt tillgängliggörs. Resultatet redovisas därefter i 
utbildningsnämnden samt för lärarkåren. Uppföljning av föreslagna åtgärder görs sedan i 
början av nästa läsår med både studenter och lärare. 
 
 
Text om utvärdering i delkursplaner och kursplaner 
Delkurs/Kurs  
Utvärdering ska ske genom formativ (muntlig) utvärdering  där resultatet direkt kan påverka 
pågående undervisning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande samt en 
summativ utvärdering som genomförs efter avslutad delkurs/kurs och ska vara skriftlig. 
Resultatet av den skriftliga utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar förs vidare till bokslutet. Ansvaret för att utvärdering 
kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från 
utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
 
 
 
 
 



Möte Beslut Åtgärd nya UN

2. 12 mars Inbjudan av jämlikhets-
gruppen till UN

Lägg under våren

UN önskar en lärardag 
kring examinationsfrågor

Planeras in 2015

Viktning av antagningspo-
äng mellan Huvudinstru-
ment och Profil

Tas upp innan sökningarna 
i vår

4, 28 maj UN önskar en gemensam 
lärar-studentdag kring ar-
betsbelastningsfrågor

Planeras in 2015

8, 26 november UN beslutar att det alltid 
ska framgå vem som skri-
vit nya inkomna kursplane-
förslag.

Bevakas 2015

I alla kursplaner skall ut-
värderingstexten 
innehålla:”Utvärderingen 
skall göras tillgänglig för 
studenterna”.

Tidigare angavs att utväre-
deringar skulle vara offent-
liga handlingar.

Bevakas 2015

Tommy L fick i uppdrag att 
visa kostnaderna för profi-
lerna vid nästa möte.

Tas upp snarast 2015

9, 10 december ToLi får i uppdrag att till-
sammans med kursledarna 
och studierepresentanter 
utarbeta ett förslag om hur 
man kan placera profilerna 
enbart i ämne 2 med dub-
belt så stor omfattning som 
idag, 60 hp istället för 30 
hp. Förslaget ska ta hän-
syn till de ekonomiska as-
pekterna.

Tas upp första mötet 2015

Teorinämndens förslag till 
upplägg ska utvärderas 
efter ett år

Utvärderas till möte febr 
2016

Frågor att följa upp i UN 2015-16



Möte Beslut Åtgärd nya UN

Remiss av utvärdering

Arbetsgruppens skrivelse 
ang arbetsbelastningsfrå-
gor

Tas upp första mötet 2015

Kjell Edstrand 2015-01-19

Frågor att följa upp i UN 2015-16


